”HR’s rolle i effektiviseringer”
Foreningen af offentlige HR chefer byder velkommen til
en spændende og vedkommende temadag.
Den offentlige sektor skal lave mere for mindre i de kommende år. Regionerne
gennemfører store sparerunder, det samme gør kommunerne, og nogle gange
fører en besparelse et sted til øgede udgifter et andet sted.

Tirsdag, den 8. marts 2016, Kl. 8.45 – 16.00
Trinity Hotel & Konference Center
Gl. Færgevej 30
Snoghøj, 7000 Fredericia

OHRC holder en spændende temadag om det aktuelle og vigtige emne effektivisering.
HR har en meget vigtig rolle at spille i hele effektiviserings- og optimeringsprocessen
og skal sikre koblingen til andre processer om innovation og samskabelse.
OHRC sætter på dagen spot on, hvordan HR organisationen kan understøtte optimeringer. Det gør vi gennem en række spændende oplæg fra kommunale og regionale
praktikere, der har vist resultater, som vi alle kan lære af.
Kom og hør om:
-

Hvordan Landsbyen Sølund – Skanderborg Kommunes kæmpe institution for
borgere med fysiske eller psykiske handicaps – har effektiviseret deres arbejde.
Hvordan Ikast/Brande kommune har udviklet en metode til at gennemføre administrative optimeringer.
Hvordan Voksenservice i Fredericia Kommune har fuld HR understøttelse og
bl.a. kunnet reducere arbejdsulykker, vold og sygefravær.
Hvordan Sønderborg Kommune effektiviserer deres MED arbejde.
Hvordan der kan finde effektivisering sted i tværkommunalt samarbejde.
Hvordan man kan levere en 2% produktivitetsstigning – hvert år!

Se programmets detaljer på de følgende sider.
Tilmeld dig senest den 29. februar 2016. Husk – princippet ”først til mølle”!
Med venlig hilsen
Kim Nissen, formand

OHRC, Foreningen Offentlige HR Chefer

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!

DAGENS PROGRAM
08.45

Ankomst, registrering og kaffe

09.15

Velkomst og introduktion
v. formand Kim Nissen

09.25

Ingen salami-i-Ikast
Oplæg af personale- og organisationschef Tom Uldahl Christiansen, IkastBrande Kommune.
Tom vil fortælle om hvordan Ikast-Brande Kommune arbejder med en
model, hvor organisationen er på forkant med at håndtere de løbende
økonomiske udfordringer så de undgår salamimetoder.

10.05

Slankning og effektivisering af MED-organisationen
Oplæg af HR-og administrationschef Aase Henriksen, Sønderborg Kommune.
Aase vil fortælle om hvordan effektivisering af MED-organisationen i Sønderborg Kommune er grebet an med afsæt i en nærmere analyse af MEDorganisationen.

10.40

Pause

10.50

Et helt menukort af HR tiltag
Oplæg af teamleder i Forhandling og Forebyggelse Karen Storgaard Larsen, Fredericia Kommune.
En fortælling om en bred vifte af HR understøttelse af Voksenservice, lige
fra forebyggelse af vold og trusler, sygefraværshåndtering til ledelse og
lederroller i en organisationsændring til effektiv udnyttelse af arbejdstidsregler.

11.30

Gruppedrøftelser
Bliver vi klogere af det vi har hørt – og hvad gør vi i vores organisation for
at understøtte effektiviseringsdagsordenen?

12.00

Frokost og networking

13.00

Hvordan understøtter Koncern Kvalitet og Koncern HR løbende effektiviserings- og forbedringsarbejdet i Region Midtjylland?
Oplæg af Torsten Munch-Hansen og Lisbeth Nicolajsen, Region Midt.
Sygehusene har i mange år haft en dagsorden med en årlig produktivitetsstigning på 2%. Hør, hvordan HR på forskellig vis understøtter den
kultur, så det ikke bare er årlige besparelser.
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!

13.45

Effektivisering og omstilling i HR Perspektiv
Oplæg af leder Lone Bahnsen Roth, Landsbyen Sølund, Skanderborg
Kommune.
Lone vil fortælle om hvordan hun som ny leder i XXX set i et HRperspektiv har arbejdet med at omstille og effektvisere Sølund med 650
medarbejdere til at de mange økonomiske krav, der bliver stillet indenfor
Handicapområdet

14.30

Gevinsten ved tværkommunalt samarbejde!
Oplæg af IT chef Henrik Willumsen, Silkeborg Kommune
Henrik vil fortælle om tværkommunalt samarbejde mellem Silkeborg og
Viborg på IT området og ikke mindst gevinsterne herved.

15.15

Kaffepause

15.30

Gruppedrøftelser
I nye grupper giver vi hinanden gensidig inspiration til, hvad vi tænker om
HR s rolle hjemme hos os selv efter i dag.
Hvad er første skridt på onsdag?

16.00

Tak for i dag
v. formand Kim Nissen

Pris
Medlemmer af OHRC:
Øvrige deltagere:

kr. 1.495,kr. 1.995,-

Forplejning
Der er fuld forplejning hele dagen
Tilmelding
Tilmeldingsfristen udløber mandag, den 29. februar 2016 – 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/effekt, hvor du også kan tilmelde
dig via foreningens medlemssystem.
Med venlig hilsen
Kim Nissen, formand
OHRC, Foreningen Offentlige HR Chefer

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!

