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Vedr.: Introduktionsarrangement til KRL's statistikker – tilmelding med kort frist!
Er du konsulent i en af KTO’s medlemsorganisationer og har du brug for et indblik i
hvilke personaleoplysninger, som KRL udarbejder, og som du bl.a. vil kunne anvende i
udarbejdelsen af beslutningsgrundlag og lignende, så er dette introduktionsarrangement
måske noget for dig!
KTO har i samarbejde med KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor) udviklet et introduktionsarrangement til KRL’s statistikker. Arrangementet afholdes 2 gange,
henholdsvis
• den 5. september 2013 kl. 13.00-16.00, og
• den 23. september 2013 kl. 13.00-16.00.
Organisationerne er adviseret om dette i brev af den 28. juni 2013.
I modsætning til tidligere afholdte introduktionsarrangementer med KRL, så kræver deltagelse i dette arrangement ikke, at du forhandler løn eller er statistiknørd! Fokus er ikke
på lønstatistikken, men på alle de andre oplysninger som KRL ligger inde med, og som
kan anvendes til at besvare spørgsmål som fx:
• Hvor mange ansatte på ekstraordinære vilkår er der i dine faggrupper?
• Hvor mange elever har de forskellige kommuner ansat?
• Hvor mange tjenestemænd er der tilbage?
• Hvor meget og hvilket fravær har dine faggrupper?
I løbet af de 3 timer, som arrangementet varer, vil KRL give en generel introduktion til
KRL’s personaleoplysninger og til datakilder, samt orientere om mulighederne for bl.a.
særkørsler. Og så vil du få mulighed for selv at øve dig på at hente oplysninger. For at
sikre, at kurset er så relevant som muligt for deltagerne, bedes du ved tilmeldingen anføre
hvilke fagområder/aftaleområder, som du specielt er interesseret i.
Der er til hvert af arrangementerne mulighed for 12 deltagere. Hvis antallet af tilmeldte
overstiger antal pladser, vil sekretariatet søge at sikre, at så mange organisationer som
muligt får lejlighed til at sende en repræsentant. Sekretariatet vil endvidere undersøge
mulighederne for afholdelse af evt. yderligere arrangementer.
Deltagelse i arrangementet koster 950 kr. pr. deltager. Gebyret dækker alene udviklingen
og afholdelsen af arrangementet. Deltagerne til introduktionsarrangementet vil hurtigst
muligt modtage bekræftelse på deltagelse, samt yderligere informationer, herunder om
indbetaling af deltagergebyr.
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Seneste frist for tilmelding er mandag den 2. september 2013 kl. 12.00 til Lone Jensen,
KTO’s sekretariat, lsj@kto.dk, ved fremsendelse af oplysninger på den vedlagte tilmeldingsblanket.
Med venlig hilsen
Helle Basse

Vibeke Pedersen
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Tilmelding til Introduktionsarrangement til KRL’s statistikker
1. tilmelding
Navn:
Organisation:
e-mailadresse:
Telefonnr.:
Vil kunne deltage (sæt kryds):
Den 5. september 2013
Den 23. september 2013

□
□

Specielt relevante fagområder/aftaleområder:
•
•
•
Evt yderligere tilmelding
Navn:
Organisation:
e-mailadresse:
Telefonnr.:
Vil kunne deltage (sæt kryds):
Den 5. september 2013
Den 23. september 2013

□
□

Specielt relevante fagområder/aftaleområder:
•
•
•

Tilmelding senest mandag den 2. september 2013 kl. 12.00 til Lone Jensen, KTO’s sekretariat,
lsj@kto.dk, ved fremsendelse af ovenstående oplysninger.

