Sommerhilsen og nyhedsbrev
Kære medlem
Selvom det ikke kan ses på temperaturerne, så er det altså
sommertid, og så er det tid for at foreningen af Offentlige HR
Chefer ønsker god sommer og fortæller lidt om hvad du kan
forvente af efteråret.
Som nyvalgt formand i OHRC vil jeg gerne sige tak for opbakningen, men mest af alt fortælle om de pejlemærker for
resten af 2015, som den nye bestyrelse har sat sig, efter at
have været i arbejdstøjet et par måneder.

Bestyrelsens konstituering
Foreningens generalforsamling valgte enstemmigt personalechef Kim Nissen,
Halsnæs Kommune som foreningens ny formand og afløser for HR Chef Charlotte
Hervit, der efter 6 år på posten havde valgt at give stafetten videre.
Efter det konstituerende møde ser bestyrelsen således ud:


Formand Kim Nissen, personalechef i Halsnæs Kommune



Næstformand Thrine Nørgaard, HR Chef i Fredericia Kommune



Kasserer Jesper Mølbæk, Lønchef i Herning Kommune



Sekretær Tina Bjerregaard, Personalechef i Fredensborg Kommune



Bestyrelsesmedlem, Karen Marie Johansen, HR Chef i Ringkøbing-Skjern
Kommune



Bestyrelsesmedlem, Birgitta Sloth Christiansen, HR- og arbejdsmiljøchef i
Aalborg Kommune



Bestyrelsesmedlem, Runa Brøchner, Personalechef i Skanderborg Kommune

Bestyrelsen kan se tilbage på et år, hvor der har været en fantastisk opbakning
blandt medlemmerne til vore aktiviteter. Det forpligter, og bestyrelsen er allerede i gang med planlægningen af en række temadage, studieture og landsmødet i
2016.
Det kan du læse mere om i dette nyhedsbrev.

Human Capital Trends
I samarbejde med Deloitte arrangerer foreningen en spændende temadag den
5. oktober 2015 i Nyborg, under overskriften Human Capital Trends.
Medarbejderengagement og kulturelle udfordringer er eksploderet og
blevet den største human capitaludfordring. Hør mere om human
capital og deltag i debatten om du
ser de samme udfordringer.
Hold øje med indbydelsen, som
kommer efter sommerferien.

Studietur til Manchester i november
I løbet af få dage åbner foreningen for tilmelding til den interessante studietur til
Manchester i i dagene 3. – 6. november 2015. Ud over nogle særdeles inspirerende oplæg fra førende HR eksperter worldwide, vil der være mulighed for at
orientere sig om de utallige værktøjer og ting, der p.t. rører sig i HR tilknyttede
brancher på den store udstillingsmesse, som også er en del af CIPD’s (Chartered
Institute of Personnel and Development) annual conference.
Ud over deltagelse i konference og udstilling er der arrangeret en workshop med
HR Chefer fra ”Greater Manchester” og så er der garanti for lejlighed til at networke med dine kolleger fra andre offentlige virksomheder i Danmark.

Fokus på robusthed
OHRC har flere gange haft fokus på både stress og sygefravær, men temaet har
alligevel stor aktualitet og er et tema som flere har efterlyst vi gør til et tema.
OHRC er repræsenteret i implementeringen af det nye rejsehold omkring arbejdsmiljø, og kan den 1. december 2015 i Fredericia præsentere en temadag
med fokus på robusthed og psykisk arbejdsmiljø.
OHRC arbejder i øvrigt på, at kunne præsentere en personalepolitisk konference
hvert år i november/december.

Næste landsmøde bliver i Hovedstaden
Ud over det spændende efterårsprogram har bestyrelsen lagt sig fast på, at
landsmødet 2016 skal finde sted i København i dagene den 22. - 24. maj 2016.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen – det bliver et landsmøde i topklasse du ikke
må gå glip af – og du vil opleve spændende ændringer i forhold til tidligere år.

Hvad er bestyrelsen optaget af?
Den nye bestyrelse har indledt sit arbejde med at konkretisere de forventninger,
som man både har til hinanden og til rammer, form og indhold i bestyrelsens arbejde.

Konkretiseringen af det arbejde fortsættes på et bestyrelsesseminar umiddelbart
efter sommerferien, hvor bestyrelsen bl.a. vil konkretisere retningen og årsplanen for det igangværende foreningsår.

Som nyvalgt formand sagde jeg på landsmødet i Århus, at jeg vil arbejde på at
foreningen rækker hånden ud til KL og regionerne.
Det ligger allerede nu fast, at bestyrelsen vil intensivere arbejdet med at pleje
relationer til de offentlige arbejdsgiverorganisationer og de øvrige chefforeninger
– og ikke mindst søge at skabe en platform for OHRC i relation til relevante dele
af pressen for at kunne bringe eller bidrage med fagpolitiske holdninger og ekspertiser i medierne.
Der ligger mange spændende opgaver og drøftelser forude – og det er bestyrelsens ønske, at medlemmerne tager aktivt del i dagsordensætningen for foreningen. Derfor skal du ikke holde dig tilbage, hvis du har en idé til hvad foreningen
generelt skal arbejde med, have en mening om eller blande sig i.
Det er også helt naturligt for bestyrelsen, at medlemmerne kommer med forslag
til temadage, konferencer, studieture til ind- og udland. Bestyrelsen vil ikke på
forhånd love at gennemføre alle jeres ønsker, men kan garantere, at ethvert indspark fra medlemmerne vil blive overvejet og behandlet med største seriøsitet.
Bestyrelsen vil benytte lejligheden til at takke alle medlemmer for opbakningen
til vores arbejde i år – og vi glæder os til at byde dig velkommen til nye spændende oplevelser i efteråret 2015 og foråret 2016.
De bedste sommerhilsener
Kim Nissen
Formand

