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Vedr.:  Bestilling af katalog om Kommune Crawl 
 
100 kommunale arbejdspladser har nu givet tilsagn om at ville medvirke i arrangementet 
Kommune Crawl, som finder sted den 23.-26. april 2012 overalt i Danmark. De kommu-
nale arbejdspladser byder deres kolleger indenfor til forskellige arrangementer i værts-
kommunen med fokus på nyttige erfaringer indenfor det personalepolitiske felt 
 
Alle arrangementerne bliver løbende offentliggjort på hjemmesiden 
www.ppe12.dk/kommunecrawl  hvor der også vil være information om hvordan man til-
melder sig. De første 10 – 20 arrangementer kommer på hjemmesiden den 9. februar 
2012. Arrangementerne vil blive samlet i et fysisk program/katalog, som trykkes og ud-
sendes i starten af marts måned 2012. Derudover vil kataloget være tilgængeligt som pdf 
fil. 
 
KTO skal anmode medlemsorganisationerne om at medvirke til at formidle kataloget og 
link til arrangementerne til afdelinger og kredse, MED-, arbejdsmiljø og tillidsrepræsen-
tanter, på organisationens hjemmeside samt ved omtale af Kommune Crawl kataloget og 
udvalgte arrangementer i fagblade mv. 
 

./. Det fysiske katalog kan af KTO’s medlemsorganisationer forhåndsbestilles gratis hos 
KTO via vedlagte bestillingsblanket senest den 23. februar 2012. Efterbestilling vil væ-
re mulig så længe lager haves, mod betaling af porto og ekspeditionsgebyr. 
 
Kommune Crawl er en del af Personalepolitisk Event 2012 (PPE12), som arrangeres af 
KL og 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 den 23.-26. april 2012 overalt i Danmark. 
 
Der kan læses mere om PPE12 på hjemmesiden www.ppe12.dk. 
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