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Vedr.:  Partssamarbejde om Udvikling af Kerneydelsen (PUK) 
 
Baggrund 
Ved OK-13 indgik KL og KTO ”Aftale om Udvikling af Kerneydelsen”. Formålet er at 
fokusere samarbejdet om at udvikle de kommunale kerneopgaver og effektiv opgaveløs-
ning ved blandt andet at arbejde med: 
 

- At styrke kvalitet og faglighed, herunder strategisk kompetenceudvikling, 
- At fremme tillid, trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø i arbejdet med kerneop-

gaven, 
- At udvikle innovationskraft, 
- Måleredskaber og evalueringskulturer, 
- At fremme godt lederskab, 
- At sætte borgeren i centrum, og 
- At udvikle medarbejdernes indflydelse på eget arbejde. 

 
PUK består af fem partssamarbejder og en bestyrelse. ”Aftale om Udvikling af Kerne-
ydelsen” fremgår i sin fulde længde af KTO-forliget 2013 mellem KL og KTO, som lig-
ger på www.kto.dk. 
 
Bemanding af PUK 

./. KTO´s bemanding af PUK fremgår af vedlagte bilag. Med hensyn til KL´s bemanding er 
der pt. alene navne på repræsentanter fra KL´s sekretariat, og KL har oplyst, at navne på 
repræsentanter fra chefforeningerne samt lokale ledere først kendes i løbet af august må-
ned 2013. Også Sundhedskartellets repræsentation fremgår af bilaget. 
 
KTO´s medlemsorganisationer bliver orienteret om PUK´s bemanding, når den er endelig 
på plads. 
 
Opstartsmøde 19. september 2013 
Med henblik på at igangsætte PUK-samarbejdet holdes 19. september 2013 et fælles op-
startsmøde i tidrummet 9.30 – 14. Opstartsmødet holdes i København.  
 
Programmet vil blandt andet bestå af oplæg fra formand og næstformand i PUK´s besty-
relse samt opstartsmøder i de fem PUK-samarbejder samt i PUK´s bestyrelse. 
 
Deltagerne i PUK vil modtage yderligere information i august måned. 
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Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående bedes rettet til Lars Daugaard, ld@kto.dk 
3347 0625 eller Henrik Carlsen, hv@kto.dk, 3347 0617. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Helle Basse                     Lars Daugaard 
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