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Vedr.:  Foreløbig tidsplan for planlægning og tilrettelæggelse af OK-08 
 
I brev af 5. september 2005 udsendte KTO til medlemsorganisationerne KTO’s bestyrelses eva-
luering af OK-05. 
 
Af evalueringen fremgår bl.a., at det er bestyrelsens vurdering, at den såkaldte omvendte for-
handlingsmodel var en succes ved OK-05. Af brevet fremgår, at evalueringen vil indgå i bl.a. 
KTO’s forhandlingsudvalgs og KTO’s bestyrelses videre overvejelser og drøftelser om plan-
lægningen og tilrettelæggelsen af OK-08. 
 
KTO’s forhandlingsudvalg har i lyset heraf drøftet den fremadrettede indsats i relation til OK-
08, herunder en foreløbig tidsplan for den videre planlægning og tilrettelæggelse. 
 
Det er forhandlingsudvalgets vurdering, at den omvendte model ved OK-05 bør udvikles til 
OK-08. 
 
En afklaring af forhandlingsmodellen ved OK-08 forventes at ske i en vekselvirkning mellem 
drøftelser i medlemsorganisationerne, i KTO’s forhandlingsudvalg og bestyrelse samt på den 
forhandlingskonference, der afholdes den 9. marts 2006, jf. nedenfor. 
 
Af bestyrelsens evaluering fremgår bl.a., at ”At det bør være en forudsætning, at såfremt den 
nye forhandlingsmodel for OK-05 vil blive videreført ved den efterfølgende overenskomstforny-
else, skal der tages initiativ til vedtægtsændringer således, at der ikke fremover hersker tvivl 
om, at der i KTO er vedtægtsmæssige muligheder for at beslutte, at organisationer, der ikke 
tilslutter sig en forhandlingsaftale, herunder konfliktforpligtelsen, selv må føre sine egne for-
handlinger”. 
 
KTO’s forhandlingsudvalg har i lyset heraf besluttet, at vedtægtsmæssige ændringer som kon-
sekvens af den omvendte model, skal fremlægges på repræsentantskabsmødet i december 2006. 
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Desuden har KTO’s forhandlingsudvalg, som led i den fremadrettede proces besluttet, at afhol-
de 2 forhandlingskonferencer – den første den 9. marts 2006 og den anden i foråret 2007. På 
konferencen den 9. marts 2005 vil fokus først og fremmest være rettet mod udformningen af 
den omvendte model for OK-08. På konferencen i 2007 vil fokus først og fremmest være rettet 
mod konkrete forhandlingstemaer. 
 

. / . På den baggrund har KTO’s forhandlingsudvalg udarbejdet vedlagte foreløbige tidsplan.  
 
Forhandlingsudvalget har valgt at udsende den foreløbige tidsplan til medlemsorganisationerne 
med henblik på, at denne kan indgå i organisationernes videre tilrettelæggelse og drøftelser af 
OK-08. Det bemærkes, at der er tale om en foreløbig tidsplan, som naturligvis vil skulle justeres 
og tilpasses i forhold til de kommende drøftelser og overvejelser, herunder også i forhold til 
arbejdsgivernes holdninger til OK-08 og den fremtidige forhandlingsstruktur.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jørgen Holst                                                                                           Henrik Würtzenfeld 
 



 

Foreløbig tidsplan for OK-08
for så vidt angår

•   KTO's forhandlingsaftale
•   Parternes køreplansaftale(r)
•   KTO's vedtægt
•   KTO's 1. diskussionsoplæg eller lignende (om den omvendte model) til konferencen den 9. marts 2006
•   KTO's 2. diskussionsoplæg eller lignedne (om OK-08 - temaer) til konferencen i foråret 2007
•   KTO's krav

Tidsakse Godkendt / Underskrevet mv.

2005 August
September
Oktober 1. diskussionsoplæg
November

2005 December

2006 Januar
Februar 1. diskussionsoplæg
Marts 1. diskussionsoplæg (konference)
April Vedtægt
Maj

2006 Juni Forhandlingsaftale
Juli
August Vedtægt
September
Oktober
November

2006 December 2. diskussionsoplæg Vedtægt

2007 Januar Forhandlingsaftale
Februar 2. diskussionsoplæg
Marts Køreplan 2. diskussionsoplæg (konference)
April Forhandlingsaftale
Maj Køreplan
Juni
Juli Køreplan
August KTO's krav
September KTO's krav
Oktober KTO's krav
November

2007 December

1. udkast Færdigt oplæg




