Studietur til Stockholm

”Fremtidens organisationer og rekruttering”
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.
Vi skal også se på, hvilke tendenser og udfordringer fremtidens offentlige sektor står
overfor på HR-fronten.
Foreningen af offentlige HR-chefer byder velkommen til
en spændende og aktuel studietur til Stockholm, den 4. -5. maj 2022
Radisson Blu Waterfront Hotel, Stockholm Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm,
Sverige
Tilmeld dig senest d.28.02.2022. Bemærk begrænset antal deltagere på 30 og min.
20 for at vi gennemfører studieturen.
Tilmeld dig snarest som deltager på turen – princippet er ”først til mølle”.
OBS! Medlemmer af OHRC har fortrinsret frem for ikke medlemmer, hvis antallet af
tilmeldinger overstiger 30.
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.
Med venlig hilsen
Kirsten Mørch Hansen, formand
OHRC, Foreningen Offentlige HR Chefer

Studietur til Stockholm
Dag 1, 4. maj 2022
På studieturen til Stockholm ankommer du selv til Hotel Radisson Blu Waterfront Hotel, som ligger tæt på Stockholms mest karakteristiske bydel – Gamlastan – og ved
vandet.
Vi mødes på hotellet kl. 10.30, hvor du præsenteres for de øvrige deltagere, programmet samt de praktiske forhold. Herefter vil du høre et oplæg om den tænkning,
der ligger bag begrebet ”Fremtidens Organisation”: I et opgør med meningsløse regler og procedurer, forsøger disse virksomheder at give mere autonomi til den enkelte
medarbejder og samtidig bevare den organisatorisk sammenhængskraft. De forsøger
også at skabe arbejdspladser hvor der er plads til ”hele mennesker”, så medarbejderne ikke behøver at efterlade deres personlighed ved indgangen. Et sådant miljø
virker til at være særligt attraktivt for yngre generationer – de såkaldte millenials.
Vi besøger dernæst HR-afdelingen i Stockholms Kommune, hvor vi efter en frokost i
den ikoniske Stadshuskälleren får en rundvisning og hører til HR-afdelingens erfaringer og udfordringer på HR-området. Bla. erfaringer med ”fra deltid til fuldtid”.
Der venter endnu et interessant og relevant virksomhedsbesøg sidst på eftermiddagen, hvorefter middagen selvorganiseres alene eller i mindre grupper.

Dag 2, 5. maj 2022
På anden dagen mødes vi med repræsentanter fra den svenske afdeling af den meget omtalte koncern Burrtzorg. Buurtzorg Sverige har flere års praksiserfaringer i nye
organiseringsformer.
De arbejder med kommunal hjemmepleje som ekstern leverandør og har i flere år
opnået 100% borgertilfredshed med deres ydelser. Vi skal høre om deres erfaringer,
og hvordan de har gennemført den nye organisationsform – herunder hvordan HRområdet administreres.
Efter frokost er der planlagt endnu et virksomhedsbesøg, hvor turen går til Solna
Stad. Her venter et spændende oplæg samt dialog, inden der er hjemrejse til Danmark om eftermiddagen.

Du finder flere informationer om Foreningen Offentlige HR Chefer på www.ohrc.dk
Hvis du ikke allerede er medlem – så er det også her du kan melde dig ind i foreningen!

Studietur til Stockholm
Pris og indhold
Endeligt detailprogram vil blive fremsendt til deltagerne senest 01.04.2022.
Medlemmer af OHRC: kr. 4.900,00 + moms
Øvrige deltagere: kr. 6.200,00 + moms
Bemærk at deltagerprisen blot er kr. 4.900,00 / 6.200,00 (DKK excl. moms) for hhv.
medlemmer og ikke-medlemmer og dækker hotelophold 1 nat fra 4/5 - 5/5, incl.
morgenmad, frokost begge dage, bus t/r fra hotellet til Solna Stad Kommune den 5.
maj samt virksomhedsbesøg med oplæg. Du/din organisation vil ultimo marts eller
ganske kort tid efter sidste tilmeldingsfrist modtage en faktura på beløbet til betaling.

Transport
Flybilletter bestiller og betaler kommunen/regionen selv.
For de af jer der evt. ønsker at blive flere dage i Stockholm, kan I lave yderligere aftaler med hotellet.
Husk at sende en mail om dette (og evt. særlige behov til fortæring og ophold) til
lv@ohrc.dk , så videreformidles dette til hotel mm.

Tilmelding
Tilmeldingsfristen udløber 28.02.2022
Pladserne tildeles efter ”først til mølle” princippet, hvis tilmeldingernes antal overstiger vores kapacitet. Tilmelding er bindende efter fristens udløb!
Du finder de seneste informationer på www.ohrc.dk/stockholm, hvorfra du også kan
tilmelde dig via foreningens medlemssystem.

Med venlig hilsen
Kirsten Mørch Hansen, formand
OHRC, Foreningen Offentlige HR Chefer
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