Kære medlemmer og samarbejdspartnere!
En fantastisk sommer er nu gået over i efteråret og bestyrelsen håber, at I er
klar til efterårets og vinterens udfordringer.
Bestyrelsen har siden landsmødet i maj måned arbejdet ihærdigt med forskellige
fremadrettede aktiviteter og emner, som vi i dette nyhedsbrev vil løfte sløret for.

Landsmøde 2018
Igen i år var landsmødet en succes. De ca. 100 deltagere i landsmødet i Odense
Koncerthus overværede nogle spændende oplæg og workshops, fik networket
med nye og gamle kolleger, holdt sig orienteret om de nyeste tiltag på markedet
hos vore udstillere og var på et virksomhedsbesøg hos enten TV 2 eller Team
Rynkeby, hvor begge arrangementer støttede op omkring de foreningsaktiviteter,
der har været om såvel pressehåndtering, som CSR og frivilligt arbejde.
Alt i alt et meget vellykket og velbesøgt landsmøde, som naturligvis også dannede ramme om foreningens generalforsamling.

Bestyrelsens sammensætning
Formand Kim Nissen og kasserer Jesper Mølbæk er begge valgt direkte af generalforsamlingen.
Bestyrelsen har på sit første møde konstitueret sig således på øvrige poster:
Næstformand:
Anna Bengaard Gantriis
Sekretær:
Karen Marie Johansen
Bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Mørch Hansen, Runa Brøchner og Randi Faldt
Som suppleanter til bestyrelsen blev Birgitte Rømer, Frederiksberg Kommune og
Jakob Olesen, Region Midt, valgt.
Foreningens generalforsamlingsvalgte revisorer er Steen Langkjær og Frank Høy.
Bestyrelsesmedlem Randi Faldt har ønsket at trække sig som medlem af bestyrelsen. Vi takker Randi for hendes indsats i OHRC og byder 1. suppleant Birgitte
Rømer, Frederiksberg Kommune hjertelig velkommen til arbejdet i bestyrelsen.

Landsmøde 2019
Landsmødet finder sted i dagene 17. – 18. juni 2019 og afholdes på Hotel Comwell Korsør, som ligger centralt i Danmark og tæt på jernbane og motorvej.
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Som noget nyt i 2019 vil
bestyrelsen i modsætning til tidligere planlægge landsmødet over
2 hele dage og med kun
en enkelt overnatning.
Bestyrelsen håber på
samme store 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.

En effektiv løn- og personaleadministration
Foreningen af offentlige HR chefer bød velkommen til en spændende og vedkommende temadag i Fredericia, den 25. oktober 2018.
Antallet af tilmeldinger var overvældende – vi nåede knap 120 deltagere – og
efter evalueringen at dømme var der generelt stor tilfredshed med arrangementet.
Der er ingen tvivl om, at foreningen på et senere tidspunkt atter vil tage de generelle udfordringer på løn- og personaleadministrationsområdet op.

Personalepolitisk dag den 30. januar 2019
Sæt kryds i kalenderen den 30-01-2019, hvor OHRC i samarbejde med COK afholder Personalepolitisk Dag 2019 på ODEON, Odense.
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 2019 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. Vi har
også denne gang valgt at tage udgangspunkt i resultaterne af den aktuelle ”HR
Survey 2018”, som vi atter i år gennemfører i samarbejde med COK.
Personalepolitisk Dag har hidtil været en succes – og vi har derfor tilpasset kapaciteten/rammerne for 2019. Skynd dig allerede nu at reservere dagen i din kalender. Programmet er under udarbejdelse og klar senere i oktober måned. Allerede nu kan vi sige: GLÆD DIG!
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HR 98/2018
OHRC har medvirket som sparringspartner i programsætningen af HR 98, KL’s
fælles ERFA arrangement for de 98 kommuners personalechefer, som afholdes
den 23. november 2018 i København. Invitationerne er udsendt via KL.

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 – 12. marts 2019
Der planlægges afholdt en temadag i senvinteren 2019 – med et endnu ikke helt
fastlagt overordnet tema, der sandsynligvis vil kredse omkring emner som ledelse af arbejdsmiljø, lederens arbejdsmiljø, trivsel, stress og relationerne til Arbejdstilsynet.
Herom senere, men som medlem af OHRC er du meget velkommen til at indsende forslag til vinkler på dette tema eller for så vidt andre temaer med behov for
belysning til foreningens bestyrelse eller sekretariat.
Temadagen afholdes i trekantområdet den 12. marts 2019.
Reserver allerede nu tidspunktet i kalenderen

Medlemmer
Foreningen har p.t. ca. 120 medlemmer og antallet har ligget nogenlunde
stabilt fra år til år. Vi har medlemmer fra de fleste af landets kommuner
og regioner, men ville naturligvis gerne have de sidste med – ligesom vi
vil gøre opmærksom på, at mange kommuner/regioner har mere end et
medlem.
Kontingentet for medlemskaber ud over det første fås til en rabatpris med
en rabat på 25%.
Som medlem kan du altid logge dig på medlemswebben og finde den aktuelle medlemsfortegnelse på https://medlem.ohrc.dk/brugere/ohrcforeningen/?no_cache=1&tx_mem2web_pi%5Btab%5D=listMembers.
Hvis du ikke er medlem kan du ansøge om medlemskabet på denne
adresse https://medlem.ohrc.dk/indmeldelse-i-ohrc/?no_cache=1
OHRC APP
Bestyrelsen har set virkeligheden i øjnene og konstateret, at mobile enheder har
overtaget den moderne verden. Flere og flere bruger nu deres telefon og tablet
langt mere end deres computere.
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Hjemmesider er ofte responsive (som OHRC’s allerede er), men den vil aldrig opnå den samme integrering med mobile enheder, som applikationer har.
Foreningens APP blev lanceret i det tidlige forår og
har stigende antal downloads. For at få det fulde
udbytte af APP’en vil bestyrelsen indtrængende anmode medlemmerne om at downloade APP’en og
knytte den sammen med brugerprofilen på medlemsweb.
Det er ikke så vanskeligt, hvis man følger vejledningen på:
http://ohrc.dk/CustomerData/Files/Folders/24downloads/288_vejledning-apps-up.pdf
Husk, vi giver fortsat god rødvin til bruger nummer
50, 100, 150, ……… 500.

Prisen for Danmarks mest engagerede Kollega 2018 går til....
I en festklædt Cirkusbygningen i København blev Danmarks bedste virksomheder
udpeget af Great Place to Live, tirsdag aften. Samtidig kårede HK, Danmarks
bedste Kollega 2018. I juryen sad formanden for OHRC Kim Nissen.
Danmarks Bedste Kollega 2018 blev Regitse Madsen fra Netto i Thisted.
Grafiker Lene Møller fra Reprocentret A/S i Vejle
løb med specialprisen Danmarks mest Engagerede
Kollega 2018, og den pris blev overrakt af formand Kim Nissen.
I alt 1.760 medarbejdere var indstillet til prisen.
Foruden OHRC, sidder ATP, Dansk Erhverv og så
naturligvis HK i juryen.
På bestyrelsens vegne
Kim Nissen
formand
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