Kære medlemmer og samarbejdspartnere!
Bestyrelsens håber, at I alle har haft en rigtig god sommer
og er fit for fight til efterårets udfordringer.
Bestyrelsen har siden landsmødet i maj måned arbejdet
ihærdigt med forskellige fremadrettede aktiviteter og emner, som vi her vil løfte sløret for.

Landsmøde 2017
Igen i år var landsmødet en succes. De knap 100 deltagere i Ålborg overværede
nogle spændende oplæg, fik networket med nye og gamle kolleger, holdt sig orienteret om de nyeste tiltag på markedet hos vore udstillere og var på virksomhedsbesøg hos Weber Nordic, hvori indgik praktiske øvelser i samskabelse af aftensmad.
Alt i alt et meget vellykket og velbesøgt landsmøde, som naturligvis også rummede foreningens generalforsamling.

Bestyrelsens sammensætning
Formand Kim Nissen og kasserer Jesper Mølbæk er valgt direkte af generalforsamlingen.
Bestyrelsen har på sit første møde konstitueret sig således på øvrige poster:
Næstformand:
Thrine Nørgaard
Sekretær:
Karen Marie Johansen
Bestyrelsesmedlemmer: Anna Gantriis, Runa Brøchner og Randi Faldt
Som suppleanter til bestyrelsen blev Kirsten Hansen, Varde Kommune og Louise
Kolind-Sporring, Region Midt valgt.
Foreningens generalforsamlingsvalgte revisorer er Steen Langkjær og Frank Høy.

Landsmøde 2018
Landsmødet finder sted i dagene 27– 29. maj 2018 og afholdes for første gang i
Odense. Mødestedet bliver Radisson BLU H. C. Andersen Hotel, som ligger lige i
centrum af byen let tilgængeligt med både tog og bil.
Bestyrelsen håber på samme
store tilslutning og opbakning
som de foregående år og vil
derfor opfordre medlemmer og
andre interesserede til straks at
reservere tidspunktet i kalenderen.
Bestyrelsen har allerede igangsat arbejdet med at skabe et
unikt og vedkommende program for landsmødets deltagere.

FORENINGEN OFFENTLIGE HR-CHEFER, OHRC
RÅDHUSPLADSEN 1
3300 FREDERIKSVÆRK

”Ny medievirkelighed – personalesager eksploderer i pressen”
Foreningen af offentlige HR chefer byder velkommen til en spændende og vedkommende temadag i Middelfart, den 12. oktober 2017 kl. 9.30 – 16.00.
Tilmeldingen er overvældende – så skynd dig hvis du ikke vil gå glip af dagen.
Vi kender det alle, der kommer en begæring fra en avis eller journalist om aktindsigt, enten generelt, som vi kan se er sendt til alle kommuner eller konkret ift.
en eller flere sager den enkelte kommune.
Vi kender også vores reaktion: Kunne de dog bare kaste sig over en anden kommune. Vi har måske frygten for, om der er noget, der kan vinkles på en måde, så
vi fremstår negativt. Selv i sager, hvor journalisterne rent faktisk opdager grove
uregelmæssigheder for os, (fx den historie vi skal høre om fra Århus Kommune)
er vi ofte ikke taknemmelige over, at fejl bliver opdaget og afdækket af pressen.
Hvad er det egentlig for mekanismer, der er på spil?
Se mere og tilmeld dig på www.ohrc.dk/medie.
OBS! Tilmeldingsfristen udløber den 3. oktober 2017

Personalepolitisk dag den 30. januar 2018
Sæt kryds i kalenderen den 30-01-2018, hvor OHRC i samarbejde med COK afholder Personalepolitisk Dag på Comwell Hotel i Kolding.
HR udfordringerne bliver til stadighed større og større for de chefer og konsulenter, som både på strategisk plan og i det daglige maskinrum sikrer regioner og
kommuners håndtering af HR opgaverne.
Foreningen af Offentlige HR Chefer, OHRC, afholder derfor også i 2018 en faglig
HR-dag med personalepolitiske temaer i højsædet. En dag hvor du bliver tanket
op med de nyeste og bedste trends indenfor HR området – og hvor der naturligvis også er plads til i dybden at dyrke emner i de forskellige HR temaer.
Personalepolitisk Dag 2017 blev en succes – og vi har derfor tilpasset kapaciteten/rammerne for 2018. Skynd dig allerede nu at reservere dagen i din kalender.
Programmet er under udarbejdelse og klar i oktober måned: GLÆD DIG!

HR 98/2017
OHRC har medvirket som sparringspartner i programsætningen af HR 98, KL’s
fælles ERFA arrangement for de 98 kommuners personalechefer, som blev afholdt 23. august 2017.
OHRC havde foreslået de to temaer for dagen: Status på Ledelseskommissionens
arbejde og O.18
Det var en åben og ærlig formand for Ledelseskommissionen Alan Søgaard, der
fortalte om de udfordringer som undersøgelsen har afdækket og stødt på. Det var
især interessant, at så mange offentlige ledere, har efterlyst nære kolde hænder,
altså administrativ hjælp, som en forudsætning for at have tid til at udøve god
offentlig ledelse.
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Ledelseskommissionens arbejde og anbefalinger bliver efter tidsplanen offentliggjort i januar 2018 – og OHRC har naturligvis temaet med på landsmødet i maj
’18.
O.18 var det andet store tema. Kristian Heunicke fra KL præsenteret på fin vis
det kæmpe bagtæppe der ligger under forhandlingerne.
Bestyrelsen er meget bevidst om de mange reformer som kan få betydning for
det offentlige arbejdsmarked: ledelseskommission, Sammenhængsreform, pensionsreform, Udspil om det nære sundhedsvæsen, trepartsforhandlingerne, og Moderniseringsstyrelsens Effektiviseringsprogram. Alt sammen udfordringer som
Personaleafdelingerne vil blive involveret i implementeringen af.
Samtidig har mange medlemmer fortalt, at 2018 er året hvor valg af leverandører afløn- og økonomisystemerne igen skal i EU-udbud.
Bestyrelsens opfordring til forhandlerne bag O.18 er derfor:
-

Kom med et forlig hvor der er balance i lønudviklingen
Hvor der er fokus på forenkling der understøtter effektiviseringsdagsordenen
Giv os et vedligeholdelsesforlig

Forhandlerkonferencen 2017
Forhandlerkonferencen 2017, hvor også OHRC har været sparringspartner på
programsætningen, ser ud til at dække et behov blandt vore medlemmer og deres HR konsulenter.
Konferencen afvikles den 28.11.2017 med forventet stort deltagerantal. Tilmeld
dig der her: http://tilmeld.kl.dk/dengodeforhandling

OHRC på Facebook
Foreningens facebook side har nu været i luften gennem et års tid.
Hvis ikke du allerede kender den, så gå ind og tjek siden ud – og
giv os gerne et ”like”.

Temadag – foråret 2018
Der planlægges afholdt en temadag i senvinteren 2018 – med et endnu ikke fastlagt overordnet tema.
Som medlem af OHRC er du meget velkommen til at indsende forslag til temaer
til foreningens bestyrelse.
Temadagen afholdes i trekantområdet den 27. februar 2018.
Reserver allerede nu tidspunktet i kalenderen
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OHRC APP
Bestyrelsen har set virkeligheden i øjnene med en
konstatering af, at mobile enheder har overtaget
den moderne verden, og at flere mennesker bruger
nu deres telefon og tablet langt mere end deres
computere.
Hjemmesider kan ganske vist være responsive (som
OHRC’s allerede er), men den vil aldrig opnå den
samme integrering med mobile enheder, som applikationer har.
Dette har resulteret i en unik situation hvori nye
former for kommunikation er særdeles eftertragtet,
og hvor det er slut med dage fyldt med rodet kommunikation gennem e-mails, SMS'er og Facebookbeskeder.
Nu bliver det muligt at have al kommunikation og
information samlet ét sted, og derudover tilbyde
nemme funktioner; fx for at stemme, tilmelde sig og
få et nyheds-overblik.
Vi vender tilbage med nyt først på vinteren – som en
før-julegave med Apps til såvel IOS som Android.
På bestyrelsens vegne
Kim Nissen
formand
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