Nyhedsbrev – Juni 2013
Kære medlem!
Juni er mere end godt i gang og lige om lidt går vi ferietiden i møde. Mon ikke vi alle begynder at længes
mod et godt og velfortjent afbræk efter et hektisk første halvår? I bestyrelsen kan vi se tilbage på et vinterlandsmøde med god opbakning og god energi hos deltagerne. I de kolde vinterdage besluttede vi os for at
solskinsøen Bornholm, som netop har lagt klipper og lokaler til årets Folkemøde, også skal være stedet for
OHRC’s landsmøde 2014.
Det er ikke noget helt almindeligt landsmøde, for vi skal også fejre foreningens 25 års jubilæum. Jubliæer er
ofte retrospektive, men vi synes faktisk, at det også er en god anledning til at kigge ind i fremtiden, så én af
overskrifterne for landsmødet 2014 bliver:

Festligt Folkemøde om Fremtiden
Next Generation!
Landsmødet afholdes i dagene den 11. – 13. maj 2014.
På sidste landsmøde blev det bemærket, at der var mange ”grå hår” blandt deltagerne. Bestyrelsen appellerer til, at jeres ”next generation” får mulighed for at deltage i landsmødet, så vi også får deres bud på det,
de ser som de vigtige fremtidige udfordringer. Vi lejer en bus, som starter i Skagen, samler os op og fortsætter hele vejen ned gennem landet, indtil vi alle når Bornholm.
Fremtidsbussen fragter os til vores eget festlige folkemøde. Ja, mødet begynder allerede på vej til Bornholm
– og vi sørger naturligvis både for forplejning og nogle rimelige jubilæumspriser.
Vi kan allerede nu røbe, at der både bliver oplæg fra ledelsesteoretikere og fra
kommunale praktikere, der spejler dagligdagen op mod teorierne og de mere systematisk indsamlede erfaringer.
Der er rigtigt mange ting, der skal på plads og disse ord er kun den allerførste indledning. For at få succes er det vigtigt, at I bakker op! Det er vigtigt, at I oplever
det som JERES og VORES landsmøde og I vil blive kontaktet om jeres bidrag til den
detaljerede planlægning.
Det er ikke mindst vigtigt, at I reserverer tiden – den er givet godt ud – så derfor vil I inden længe modtage
en kalenderinvitation via mailsystem, som vi i høj grad håber, I vil acceptere.
Selv om det forekommer at være langt ude i fremtiden, så kender vi jo hverdagen. Lad os nu gribe den nære fremtid og give hinanden håndslag på, at vi mødes til et brag af et jubilæumsmøde med masser af fremtidsperspektiv.
Inden vi når så langt, ses vi til de kommende temamøder, og hvor vi nu ellers træffer hinanden.
Lige her og nu, vil jeg ønske Jer alle en rigtig god og velfortjent sommerferie – og tak for den opbakning, I
allerede har vist foreningen med Jeres fremmøde til arrangementerne.
Mange solskinshilsner
Charlotte Hervit, formand

Temadag om skolereformen
Skolereformen er for stor og for vigtig til at landets personalechefer ikke skal involvere sig.
Der er rigtig mange opgaver, lige fra rådgivning og hjælp til arbejdstilrettelæggelse uden tjenestetidsaftaler
og tilhørende lønaftaler, der understøtter, over MED inddragelse og MED indflydelse, kompetenceudvikling,
økonomi, herunder økonomi i uddannelse med SVU m.v., arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk, kulturprocesser osv. Kort sagt et paradigmeskifte, hvor vi som HR afdelinger / Personaleafdelinger skal understøtte vores
skoleområde.
Vi har som HR afdelinger et medansvar for at dette lykkes, så lærerne, her efter retorikken under lock outen, atter kommer til at opleve sig som værdifulde, veluddannede og kompetente medarbejdere og få arbejdsglæden tilbage.
Derfor arbejder foreningen koncentreret på, sammen med KL, at afvikle en temadag om reformen, hvor der
bl.a. bliver sat fokus på de opgaver som reformen bringer ind i landets personaleafdelinger.
Reformen er som nævnt ikke nogen helt lille sag og har rigtig mange vigtige
aktører, ikke mindst skolechefer og skoleledere, så bestyrelsen prøver p.t. at
skabe overblikket over hvad der bliver det vigtigste indhold på en sådan
temadag og hvem der er de bedste indlægsholdere – derfor er vi ikke p.t.
klar med en dato, men det er vores mål at afvikle en dag i september hhv. i
København og Århus, så flest mulige kan deltage.
Men hold øje med vores hjemmeside, og din mailboks.

Kommunernes sundhedsfremme
– implementering af forebyggelsespakkerne
I mange kommuner er medarbejdernes sundhed kommet på HR-dagsordenen. Med Sundhedsstyrelsens
forebyggelsespakker er der igen landet en opgave vi som personalechefer har et medansvar for at få implementeret i kommunerne.
OHRC sætter på en temadag for foreningens medlemmer og andre
med interesse for emnet fokus på både KTO-aftalen om trivsel og
sundhed på arbejdspladserne og med særligt fokus på implementering
af forebyggelsespakkernes anbefalinger.
Temadagen holdes torsdag den 3. oktober 2013,
på Trinity Hotel i Fredericia.
På dagen kan du høre om både kommunale og regionale erfaringer. En invitation bliver udsendt lige efter
sommerferien, men skriv allerede nu dagen ind i din kalender.

Fremtidens lønadministration – er den kommunal/regional?
Kun én uge før du skal sætte dit kryds ved kommunalvalget skal du huske
også at krydse af, at du skal deltage i en stor konference, tirsdag den 12.
november 2013, hvor lønadministration er i fokus.
Temadagen holdes i kendte omgivelser på Trinity Hotel i Fredericia.
Dette arrangement er både målrettet den
som har det øverste ledelsesansvar for
lønadministrationen, men også leder af
lønkontoret, afdelingsledere, teamledere
og teamkoordinatorer på lønområdet.
Dels byder temadagen på et kig i krystalkuglen – og et forsigtigt bud på om kommunal lønadministration har en fremtid, og
hvis ja, i hvilken form. Bliver det en opgave for Udbetaling Danmark, fællesoffentlige løsninger i form af §60 selskaber eller OPP-samarbejde?
Vi får indlæg fra kommunale og regionale praktikere – og præsenterer også
eksempler på kommuner, som har arbejdet med nye metoder, idéer, sagsgange o.lign, som har betydet effektiviseringer eller bare betydet frigivelse
af ressourcer til andre opgaver. Er du i øvrigt en af dem, så kontakt lønchef
i Herning Kommune Jesper Mølbæk på okljm@herning.dk eller personalechef i Halsnæs Kommune, Kim Nissen på kirn@halsnaes.dk

Samarbejde med vores islandske
søsterorganisation:

Den 2.maj 2013 blev sammenslutningen af de islandske
offentlige HR-Chefer i staten
oprettet (FMSR).
Kort tid efter fik vi en invitation fra formand Jensina Valdimarsdóttir, til et fremtidigt
samarbejde, som vi har takket
ja til.
Samarbejdet kommer til at
bestå af erfaringsudveksling,
studieture m. v.
Bl.a. bliver foreningen inviteret med til vores Landsmøde
2014 på Bornholm. Foreningens hjemmeside kan du finde
her http://fmsr.lmi.is.
.

Aktivitetskalender:


29. august 2013, Udvikling af HR-værktøjer
KMD inviterer kunder til at deltage i udviklingens af HR-værktøjer.
Hold øje med OHRC’s hjemmeside
Sted: Jylland



Efteråret 2013, Temadag om folkeskolereformen
- flere informationer på vej.



3. oktober 2013, Sundhedsfremme i kommunerne
- implementering af Forebyggelsespakker
Sted: Hotel Trinity i Fredericia



12. november 2013, Fremtidens lønadministration
En temadag for personale- og lønchefer, afdelingsledere, teamledere og teamkoordinatorer på lønområdet..
Sted: Hotel Trinity i Fredericia



11. – 13. maj 2014, Landsmødet 2014
Sted: Rønne på Bornholm
Tema: Next Generation og Lederens Arbejdsmiljø

Bestyrelsen ønsker alle en god sommer

