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Personaleadministrativ Information vedrørende Invitation til Den Persona-
lepolitiske Messe den 2. juni 2004 i Bella Center, København 
 
Det Personalepolitiske Forum inviterer ledere og medarbejdere fra amterne til 
Den Personalepolitiske Messe i Bella Center, København, den 2. juni 2004. 
 
Invitation med program for messen sendes i dag ud til amterne.  
 
Invitationen, der også findes på www.arf.dk, indeholder en beskrivelse af de 
aktiviteter, som finder sted på messen. Der bliver således udbudt ca. 70 forskel-
lige paneldebatter, workshops og værktøjsdemonstrationer om aktuelle perso-
nalepolitiske emner. Af større arrangementer på messen kan nævnes en panel-
debat om strukturreformen og personalepolitik samt et foredrag af hjerneforsker 
Peter Lund Madsen om stress, hjernekapacitet og personalepolitik.  
 
Amtsrådsforeningen sender sammen med Kommunale Tjenestemænd og 
Overenskomstansatte (KTO) et antal eksemplarer af invitationen til formand og 
næstformand for det øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg 
(MED-udvalg), og at invitationen sendes ud til KTO’s medlemsorganisationer. 
 
Invitationen sendes tillige ud til alle amtspolitikere og direkte til de amtslige insti-
tutioner – enten gennem Amtsrådsforeningen eller gennem det enkelte amt.  
 
Målgruppen for messen er alle, der interesserer sig for og er engagerede i ud-
viklingen af personalepolitik i amter og kommuner. Det øverste MED-udvalg 
opfordres derfor til at drøfte, hvordan amtet skaber størst mulig tilslutning til 
messen.  
 
Amtsrådsforeningen skal endvidere opfordre til, at MED-udvalget drøfter en 
samlet deltagelse i messen under samme vilkår, som gælder for udvalgenes 
arbejde.  
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Der er tilmeldingsfrist den 16. april 2004. Det koster 300 kr. at deltage i mes-
sen. Tilmelding kan ske ved at anvende messens hjemmeside på adressen: 
www. personaleweb.dk/messe eller ved at anvende tilmeldingsblanketten fra 
invitationen.  
 
Da tilmelding til messen og aktiviteterne foregår således, at de først tilmeldte 
besætter pladserne, skal Amtsrådsforeningen med henblik på at sikre amterne 
en så stor deltagelse som mulig, opfordre til, at der sker en hurtig tilmelding. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Ove Nissen 
 
 
 
    /Per Korshøj 
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