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Til  
KTO’s medlemsorganisationer 

 
 
Vedr.:  Værter søges fortsat til Kommune Crawl 
 
Lige inden jul orienterede KTO medlemsorganisationerne om arrangementet Kommune 
Crawl, som finder sted den 23.-26. april 2012 overalt i Danmark. 
 
Der er tale om et helt nyt og landsdækkende initiativ. Ambitionen er, at 80 til 100 kom-
munale arbejdspladser byder deres kolleger indenfor til forskellige arrangementer i 
værtskommunen med fokus på nyttige erfaringer indenfor det personalepolitiske felt. Af 
hensyn til produktionen af et fysisk program, har deadline for interesse-tilkendegivelse 
været sat til den 25. januar 2012. 
 
Det har været svært at skaffe værter med den korte tidsfrist for øje. Tidsfristen udvides 
derfor nu til d. 31. januar 2012, og KTO skal hermed opfordre medlemsorganisationerne 
til at hjælpe med at skaffe værter til Kommune Crawl 2012. 
 
Såfremt medlemsorganisationerne er bekendt med et godt kommunalt personalepolitisk 
initiativ i forhold til medlemsgruppen, eller har været involveret i et personalepolitisk 
projekt, som med fordel kan eksponeres i denne kampagne kan PPE-sekretariatets pro-
jektleder Eva Høeg, kontaktes pr. mail eller telefon med henblik på konkret opfølgning 
derfra (tlf. 27 59 09 95 mail: eva@enkonference.dk.) 
 

./. Intentionen er at Kommune Crawl kan bidrage til videndeling af højeste karat direkte 
mellem de kommunale værter og deres gæster fra andre kommunale arbejdspladser. Se 
mere i den vedhæftede PDF omkring hvilke forventninger, der er til de potentielle værter. 
 
Kommune Crawl er en del af Personalepolitisk Event 2012 (PPE12), som arrangeres af 
KL, KTO i samarbejde med Sundhedskartellet. Eventen består af to dele:  
 
1. En konference i Lokomotivværkstedet den 18. juni 2012 for 3000 deltagere. 
2. Kommune Crawl 
 
Der kan læses mere om PPE12 på hjemmesiden www.ppe12.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Basse Henrik Carlsen 
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