Kære medlemmer og samarbejdspartnere!
Bestyrelsen i OHRC vil hermed ønske alle et rigtigt godt og lykkebringende nytår.
Når vi ser tilbage på 2019 noterer vi os med glæde og tilfredshed at vi har afviklet
en lang række arrangementer og møder med flot opbakning fra både foreningens
medlemmer og deres medarbejdere.
I 2020 lægger vi ud med en plan for første halvår og er allerede i færd med at
indtænke emner til efterårets temadage mm. Vi glæder os til at møde jer i 2020
og håber, at du har lyst til og mulighed for at deltager i de arrangementer, som
endnu er åbne for tilmelding.

Offentlig HR Dag 2020, den 30. januar 2020
Med ca. 80 tilmeldinger tegner også dette års udgave af den offentlige HR dag til
at blive succesfuld. Der er stadig nogle ledige pladser – se program og tilmeld dig
på https://www.cok.dk/hrdag, hvis du har overset dagen eller fået mulighed for at
deltage.
Det er fjerde år i træk, at COK og Foreningen af Offentlige HR-chefer inviterer til
en spændende og lærerig dag i HR's tegn. Vi har givet denne årligt tilbagevendende konference et nyt navn: Den Offentlige HR-dag, for at understrege, at det er en
dag for jer, der arbejder tæt på HR virket – en dag med fokus på at give indsigt og
inspiration til de aktuelle dagsordener i kommuner og regioner, som HR er med til
at løfte.
Vi ses i Kolding den 30. januar 2020

Studietur til Stockholm
Foreningen afholder en studietur til Stockholm medio marts måned 2020. Tilmeldingsfristen er for
længst udløbet og der meldes ”fuldt hus” til det udbudte antal pladser på turen.
På studieturen til Stockholm får deltagerne indblik i
hvordan nytænkende organisationer kan se ud indefra og i den tænkning, der ligger bag dem. Over to
dage vil vi også opleve og undersøge to spændende, kommunale HR enheder i den svenske hovedstad samt naturligvis møde nogle repræsentanter
fra Stockholm Kommune.
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Digitalisering – handler om mennesker, den 30. marts 2020
HR og digitalisering hænger uløseligt sammen, og et frisk bud lyder, at digitalisering er 90% mennesker og 10% IT. Med de digitale løsninger følger også nye arbejdsgange og måder at organisere os på, nye kompetencer og fagligheder og nye
måder at kommunikere og samarbejde med borgere, virksomheder og andre offentlige organisationer. Det handler kort sagt (mest) om mennesker.
På KL og OHRC’s konference d. 30. marts 2020 i Fredericia sætter vi fokus på,
hvordan vi kan blive bedre til at kommunikere om digitalisering, og hvordan HRfunktionen kan være på forkant i den digitale kommune/region.
Vi lægger op til en dag med debat, erfaringsudveksling og deltagerinddragelse og
med en lang række vinkler på digitalisering i et HR-perspektiv.
Se program og tilmeld dig på https://tilmeld.kl.dk/digitaliseringogmennesker

Landsmøde 2020, den 25. – 26. maj 2020
Landsmødet afholdes den 25. – 26. maj 2020 på det skønne Hotel Vejlefjord, som
ligger centralt i Danmark, naturskønt og relativt tæt på jernbane og motorvej.

Som noget nyt i 2019 besluttede bestyrelsen at planlægge landsmødet over 2 hele
dage og med kun en enkelt overnatning. Dette fastholdes også i 2020.
Bestyrelsen håber på lige så stor opbakning, som de foregående år og vil derfor
opfordre medlemmer og andre interesserede til straks at reservere tidspunktet i
kalenderen.
Landsmødets headline er:

HR på forkant

Fokus på fremtidens vigtigste HR temaer
Udbudsmateriale og program med tilmelding udsendes medio februar, men vi kan
allerede nu løfte sløret for, at vi bl.a. får besøg af en minister, kommer til at arbejde med strategisk arbejdsstyrke planlægning, tager på et spændende virksomhedsbesøg i en stor privat virksomhed, diskuterer elementer i fagprofessionel ledelse samt FN’s 17 verdensmål for bæredygtig sat i HR perspektiv.
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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”.

OHRC på LinkedIn
Foreningen arbejder på at oprette en Company page på LinkedIn, som går i luften i løbet af vinteren – formentlig til afløsning
af Facebook siden

OHRC APP
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
150, 200……… 500.

På bestyrelsens vegne
Kim Nissen
formand
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