Kære medlem af OHRC
Bestyrelsen i OHRC vil hermed ønske alle en god og forhåbentlig afslappende sommer
med plads til at lade batterierne op ovenpå første del af Corona krisen, der har ramt
bl.a. det offentlige arbejdsmarked de seneste måneder.
En lang række fysiske arrangementer er aflyst i 2020 – det har i OHRC ramt temadag,
studietur og ikke mindst foreningens landsmøde med generalforsamling.
Som om dette ikke var tilstrækkeligt er også den planlagte erstatnings-studietur i august til Stockholm blevet aflyst.
Vi har som bekendt netop holdt en virtuel generalforsamling – den første af slagsen i
foreningens historie – og den 30. generalforsamling. Deltagerantallet var under konkurrence fra den pragtfulde sommervejr reduceret til 27 personer, som via Microsoft
Teams og en telefon backup fik klaret alle de formaliteter, der nu en gang hører en
generalforsamling til.

Foreningens bestyrelse 2020/2021
Referatet af generalforsamlingen inkl. valg er vedlagt som bilag. Den samlede bestyrelse er herefter:
•
•
•
•
•
•
•

Kim Nissen, Halsnæs Kommune (formand)
Kirsten Mørch Hansen, Varde Kommune (næstformand)
Jesper Mølbæk, Herning Kommune (Kasserer)
Karen Marie Johansen, Ringkøbing-Skjern Kommune (sekretær)
Runa Brøchner, Skanderborg Kommune
Jakob Olesen, Region Midt
Pia Munch Riisgaard, Vesthimmerland Kommune

Som suppleanter til bestyrelsen er herefter:
•
•

Charlotte Mandø, Fredensborg Kommune (1. suppleant)
Flemming Bækby Nielsen, Mariagerfjord Kommune (2. suppleant)

En stor tak for indsats i bestyrelsen, skal lyde til Birgitte Rømer, HR-chef i Frederiksberg Kommune som trådte ud af bestyrelsen på generalforsamlingen.

MasterClass i Vanebrud
Den 20. oktober holder foreningen en temadag som er en MasterClass over ”Den vanebrydende leder”. Det bliver en dag du ikke må gå glip af, hvis ikke du kan svare på
spørgsmålet:
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Hvad er en vanebrydende leder?
Det er en leder, som forstår og formår at bygge videre på organisationens bedste,
nuværende dagligdags vaner og rutiner. Som bidrager handlekraftigt til dette, når...
•
•
•
•

...vi sammen skal indfri centrale visioner / strategier / politiske mål.
...vi sammen skal lykkes med vigtige besparelser samt arbejde smartere efter
Corona
...vi vil nedbryde siloer og skabe stærke tværgående samarbejde og øget videndeling
...vi vil sænke stress-sygemeldinger og øge trivsel og bæredygtighed på arbejdspladsen.

Indbydelsen er netop på vej til at blive udsendt til alle medlemmer og kommuner. Så
du skal være hurtig, hvis du vil være sikker på en plads.
Find flere informationer og tilmeld dig senest 31-08-2020 på www.ohrc.dk

Digitalisering – handler om mennesker, flyttet til 23-11-2020 ???
I samarbejde med KL arbejder bestyrelsen p.t. for et genudbud af temadagen på bagsiden af Corona-krisen den 23-11-2020. Du kan med fordel ”blyantsreservere” datoen
i din kalender, indtil det endelige udbud meldes ud.
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 i Fredericia sætter vi fokus på, hvordan vi kan blive bedre
til at kommunikere om digitalisering, og hvordan HR-funktionen 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.

Studieturen til Stockholm – forventes nu holdt 14 – 15. april 2021
Foreningen planlægger endnu et forsøg med en studietur til Stockholm - medio april måned 2021. Der
kommer nærmere oplysninger om tilmelding og konkret indhold, når foreningen har fået alle aftaler på
plads.
Det er naturligvis sådan, at allerede tilmeldte til den
aflyste studietur får fortrinsadgang til at deltage i
denne ”2021 - model”.
På studieturen til Stockholm får deltagerne indblik i
hvordan nytænkende organisationer kan se ud indefra og i den tænkning, der ligger
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bag dem. Over to dage vil vi også opleve og undersøge spændende, kommunale HR
enheder i den svenske hovedstad og møde repræsentanter fra Stockholm Kommune.

Offentlig HR Dag 2021
Bestyrelsen planlægger i samarbejde med COK at holde endnu en banebrydende og
skelsættende dag for alle personale- og HR chefer – gerne sammen med de medarbejdere i kommunen/regionen, der har interesse i temaerne på HR dagen.
Offentlig HR Dag 2021 afvikles i Kolding, ultimo januar/primo februar. Nærmere om
dato og indhold kommer i eftersommeren.

Landsmøde 2021, forventelig til afholdelse i maj 2021
Landsmøde 2021 forventes som i 2020 afholdt 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 2021.
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, så snart bestyrelsen melder datoen ud.
Udbudsmateriale og program med tilmelding udsendes medio februar 2021.

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”.
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OHRC på LinkedIn
Foreningen arbejder på at oprette en Company page på Linked-In, 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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