
 
 
 
 
 

Til 
KTO's medlemsorganisationer 
og fagbladende 

 
 
 
 
 
Vedr.:  Personalepolitisk Event 2012 på det kommunale område – program i hoved-

træk er nu klar 
 

 Programmet for Personalepolitisk Event 2012 den 18. juni 2012 i Lokomotivværkstedet i 
København er nu ved at tage form. Der sigtes mod at samle 3000 kommunale deltagere til 
en konferencedag med fælles oplevelser og erkendelser.  

 
Programmets indhold vil fokusere på, at forandring er et grundvilkår, og for at få enderne 
til at mødes er både ledere og medarbejdere i kommunerne nødt til konstant at nytænke 
den måde, der arbejdes, ledes og organiseres på.  
 
Overskrifterne til størstedelen af oplæggene på eventen offentliggøres i løbet af ugen på 
konferencens hjemmeside www.ppe12.dk, men programmet vil løbende blive justeret og 
udbygget frem til udgangen af maj måned. Der vil ikke være tilmelding til de enkelte op-
læg, så det er muligt for deltagerne frit på dagen at vælge hvad de gerne vil opleve, så 
længe pladsen på det enkelte arrangement tillader det. 

 
Udover en række temaspor med oplæg, cases og nye metoder, vil der bl.a. være et Perso-
nalepolitisk Lazaret hvor en række eksterne konsulenter under hele konferencen giver 
konkret sparring til de arbejdspladser, der har booket tid. Endelig vil en stor del af de lo-
kale arbejdspladser, der har været på programmet i Kommune Crawl, blive repræsenteret 
i den Personalepolitiske Bazar, hvor deltagerne får mulighed for at cirkulere rundt i små 
grupper og få korte introduktioner til de mange projekter. 

 
Der er åben for tilmelding til konferencen på www.ppe12.dk. Deltagergebyret er 450 kr. 

  
./. Der vedlægges hermed en flyer som gør opmærksom på arrangementet. KL og KTO 

udsender endvidere et følgebrev til formand og næstformand i det øverste medindflydel-
ses- og medbestemmelsesudvalg i kommunerne, med en opfordring til at man i MED, SU 
og arbejdsmiljøudvalg så vidt muligt deltager samlet på konferencen for at få en fælles 
oplevelse, inspiration og mulighed for bagefter at drage nytte af erfaringerne i egen orga-
nisation. 
 
Erfaringerne fra tidligere arrangementer har imidlertid vist, at invitationer af disse kanaler 
ikke nødvendigvis og i alle tilfælde når helt ud på arbejdsplads- og institutionsniveau. 
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KTO skal derfor anmode medlemsorganisationerne om at medvirke til at udbrede flyeren 
bredest muligt til de lokale tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, medlemmer af MED- 
og samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg samt lokalafdelinger mv.  
 
KTO skal samtidig anmode medlemsorganisationerne om på deres hjemmeside at henle-
de opmærksomheden på ”Personalepolitisk Event 2012” og etablere link til konferencens 
hjemmeside. Brevet er også sendt til fagbladsredaktionerne i håb om en omtale af konfe-
rencen og/eller nogen af de mange tilknyttede initiativer i fagbladet. 
 
Det kan oplyses, at KL til kommunal- og personalechefer mfl. har opfordret til, at ledel-
sen drager omsorg for, at MED-, samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg mv. drøfter mulig-
hederne for deltagelse på konferencen under henvisning til de vilkår, der i øvrigt er gæl-
dende for udvalgenes arbejde, det vil sige tjenestefrihed med løn. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Helle Krogh Basse Henrik Carlsen 
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