En effektiv løn- og personaleadministration
– de digitale udfordringer og løsninger
Regeringen og KL har aftalt et moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP,) der
skal understøtte kommunerne i at udvikle og modernisere den kommunale service
inden for stramme økonomiske rammer.
Foreningen af offentlige HR chefer byder velkommen til
en spændende og aktuel temadag

Torsdag, den 25. oktober 2018, Kl. 9.00 – 15.45
Trinity Hotel & Konference Center
Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Et af programpunkterne i MEP er en effektiv varetagelse af lønfunktionerne i det offentlige. Løn- og personaleadministration er karakteriseret ved arbejdsprocesser, som
ofte er transaktionstunge, især de mange lønindberetninger.
Kravet om mere effektiv løn- og personaleadministration og typisk færre ressourcer
stiller både krav til de ansatte i lønafdelingerne, øgede krav til digitale løsninger og
måske til anvendelse af robotteknologi.
Spørgsmålet er: Hvor er lønafdelingerne og robotterne (RPA) på vej hen?
Foreningen af Offentlige HR
Chefer kikker i ”krystalkuglen”
for at besvare spørgsmålet på
denne højaktuelle temadag ved
at fokusere på de udfordringer,
som medarbejderne i kommunernes løn- og personaleafdelinger møder.
Der vil blive vist en række cases
og eksempler på digitale løsninger og robotteknologi præsenteret af forskellige kommuner og
IT leverandører.
Dagen henvender sig især til løn- og personalechefer, teamledere og de mange lønkonsulenter i det offentlige, som vil kunne hente inspiration fra eksperter og kolleger.
Tilmeld dig senest den 12. oktober 2018. 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
09.00

Ankomst, registrering og kaffe

09.30

Velkomst og introduktion
v. formand Kim Nissen

09.35

Er de offentligt ansatte digitalt modne?
v. Direktør for Statens IT, Michael Ørnø

10.30

”Data og styring set fra HR og Personaleområdet”
v. Vice President, Torben Mols og Domain Solution Executive, Steen Sodemann,
KMD A/S

10.55

Forventninger til udviklingen i et 5-årigt perspektiv
v. Senior Manager, Rasmus Dalby Nielsen og Senior Product Manager, Jakob
Bækgaard Riis, SD – Silkeborg Data A/S

11.15

Robotteknologi på lønområdet - Hvad er RPA og IA?
v. Co-Founder & Special Agent in Charge, Tim Hansen, Droids Agency

12.00

Kort om Workshops og erfaringsudveksling
v. Jesper Mølbæk, bestyrelsesmedlem i OHRC

12.05

Frokost og networking

13.00

Workshops og erfaringsudveksling, inkl. kaffe/kage fra buffeten
Deltagerne cirkler rundt, besøger relevante cases og udveksler erfaringer.
Besøg blandt andet Silkeborg Data, KMD, Aarhus Kommune, Aalborg
Kommune, Sønderborg Kommune, Randers Kommune, Esbjerg Kommune og Fredericia Kommune m.fl.
v. medarbejdere fra hhv. virksomheder og kommuner

14.30

Hvor er vi og hvordan ser fremtiden ud?
v. Creative Advisor, Speaker, Louise Opprud Jakobsen, DareDisrupt

15.30

Opsamling og tak for i dag
v. formand Kim Nissen

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!

Pris
Medlemmer af OHRC:
Øvrige deltagere:

kr. 995,kr. 1.795,-

Forplejning
Der er fuld forplejning hele dagen
Tilmelding
Tilmeldingsfristen udløber fredag, den 12. oktober 2018 – 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 http://ohrc.dk/loen, hvorfra 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!

