
 
 

Program for forhandlingskonferencen den 9. marts 2006  
 
 

Forhandlingsmodel ved OK-08 
 

- en videreudvikling af OK-05 
 
 

 
Kl. 9.00 - 9.10  Velkomst ved Dennis Kristensen, formand for KTO 
 
 

  

Kl. 9.10 - 10.00     Arbejdsgivernes synspunkter 
OK-08 - nye mål og udfordringer, herunder KL’s forhandlingsrelation til 
regioner og staten 
v. Kjeld Hansen, formand for KL’s løn- og personalepolitiske udvalg 
 
Regionernes rolle i fremtidens forhandlinger 
v. Hans Jørgen Holm, formand for Amtsrådsforeningens løn- og 
personalepolitiske udvalg  

 
 

  

Kl. 10.00 - 10.15  Kaffepause 
 
 

  

Kl. 10.15 - 11.15   1. Runde: Hvad vil vi opnå ved den omvendte model ved OK-08? 
3 korte oplæg a 5 minutters varighed fra medlemmer af KTO’s forhand-
lingsudvalg: Dennis Kristensen, FOA, Kim Simonsen, HK/Kommunal, 
Birgit Elgaard, BUPL  

 
Drøftelse ved cafeborde af hovedspørgsmålet samt af følgende 2 
underspørgsmål: 

• Er der behov for en ændring af snitfladerne mellem, hvad der 
forhandles af KTO, organisationerne og decentralt i 
(amts)kommuner - i givet fald hvilke? 

• Hvordan bringes forhandlingerne tættere på medlemmerne? 
 

Hvert cafebord beskriver 2-3 dilemmaer, som ønskes drøftet i den 
afsluttende debat 

  
 

 
 

Kl. 11.15 - 12.15  2.  Runde: Hvordan skal ”rammerne” for den omvendte model ved 
OK-08 se ud? 

3 korte oplæg a 5 minutters varighed fra medlemmer af KTO’s forhand-
lingsudvalg: Jakob Bang, FOA, Jørgen Mosbæk, Halinspektørforeningen, 
Mette Worsøe, Foreningen af Yngre Læger 
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Drøftelse ved cafeborde af hovedspørgsmålet samt af følgende 3 
underspørgsmål: 

• Hvor stort skal det såkaldte kontrollerede frirum være - større 
eller mindre end ved OK-05? 

• Hvor langt skal det politiske håndslag række ved OK-08? 
• Hvilke konfliktudløsende pejlemærker skal der være ved OK-08? 
 

Hvert cafebord beskriver 2-3 dilemmaer, som ønskes drøftet i den 
afsluttende debat 
 
 

Kl. 12.15 - 13.15  Frokost 
 

   
Kl. 13.15 - 14.15  3. Runde: Hvilken koordinering skal der være mellem organisa-

tionernes forhandlinger på KTO-området, samt mellem KTO- og 
CFU-områderne? 

2 korte oplæg a 5 minutters varighed fra medlemmer af KTO’s forhand-
lingsudvalg: Anders Bondo Christensen, Lærernes Centralorganisation, 
Kirsten Nissen, Socialpædagogernes Landsforbund 
 
Drøftelse ved cafeborde af hovedspørgsmålet samt af følgende 4 
underspørgsmål: 

• Hvordan skal koordineringen af organisationernes forhandlinger 
håndteres? 

• Vil professionsrettede fællesskaber eller andre fællesskaber, som 
vi så omkring lokal løndannelse ved OK-05, få betydning ved OK-
08? Hvis ja, hvilken? 

• På arbejdsgiversiden vil der mellem staten, kommunerne og 
regionerne ske en øget koordinering. Hvilke behov giver det for 
koordinering mellem CFU og KTO? 

• Hvilken ”holdopsætning” ønsker vi det kommunale og regionale 
område skal have ved OK-08? 

 
Hvert cafebord beskriver 2-3 dilemmaer, som ønskes drøftet i den 
afsluttende debat 
 

   
Kl. 14.15 - 14.30  Eftermiddagskaffe m. kage og chokolade 

 
   
Kl. 14.30 - 15.30  Spørgsmål og debat med forhandlingsudvalget 

Forhandlingsudvalget besvarer rejste dilemmaer fra cafebordene 
 

   
Kl. 15.30  Afslutning - der bydes på en forfriskning 
 
 
 


