Studietur til Stockholm - Fremtidens organisationer
18. – 19. marts 2020.
Nutidens offentlige ansatte skal håndtere stadig højere krav om besparelser og effektivisering,
samtidigt med at de holder velfærdsniveauet oppe for en voksende og aldrende befolkning. Det
kræver en stærk innovationskultur og nye
organisationsformer at løfte denne opgave.
Samtidig fylder de såkaldte ’millenials’ – generationen, der er født op til årtusindskiftet
– mere og mere i den danske arbejdsstyrke.
Denne generation beskrives som stærkt formålsdrevet og nytænkende og er kendt for at
være svær at lede og fastholde.
En række nytænkende organisationer har de seneste årtier kastet en række organisatoriske dogmer på bålet og udviklet radikalt nytænkende samarbejdsmetoder og organiseringsformer. Disse
organisationer kendetegnes ved, at deres medarbejdere først og fremmest søger at udleve virksomhedens formål med høj grad af selvledelse og autonomi. Dette giver hidtil usete grader af frihed til den enkelte medarbejder og åbner derved for, at de kreative kræfter kan flyde frit.
På studieturen til Stockholm vil du både få indblik i hvordan disse nytænkende organisationer ser
ud indefra samt i den tænkning, der ligger bag dem. I to dage vil vi opleve og undersøge to spændende, innovative virksomheder i vores
svenske naboers hovedstad og møde repræsentanter fra Stockholm Kommune, der
kan berette om deres praksis.
Studieturen arrangeres i et samarbejde
med konsulenthuset Perspektivgruppen,
som løbende vil byde ind med sparring og
ideer til, hvordan de organisationsformer vi
præsenteres for, kan omfortolkes til en
dansk offentlig kontekst.
Deltagerprisen er blot kr. 4.900,00 / 6.200,00 (DKK excl. moms) for hhv. medlemmer og ikkemedlemmer og dækker ophold, fortæring samt virksomhedsbesøg med oplæg. Flybilletter bestiller
og betaler kommunen/regionen selv.
I løbet uge 43 vil OHRC fremsende rammeprogram med bindende tilmeldingsmulighed.
Bemærk begrænset antal deltagere på 30, så reserver allerede nu dagene.
Medlemmer af OHRC har fortrinsret frem for ikke medlemmer, hvis antallet af tilmeldinger overstiger 30.
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