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Februar 2004 

Den Personalepolitiske Messe er åben for tilmeldinger! 
 
Invitation til Den Personalepolitiske Messe 2004 – en god og attraktiv  
arbejdsplads - Viden, Visioner, Værktøjer 
 
Deltag i Danmarks største personalepolitiske messe for amter og kommuner! 
Det er med stor fornøjelse at Det Personalepolitiske Forum kan invitere til messe 
Den 2. juni 2004 i Bella Center, København fra kl. 9.00 – 18.00. 
 
Det Personalepolitiske Forum ønsker med temaet ”En god og attraktiv 
arbejdsplads - Viden, Visioner, Værktøjer” at sende et signal om behovet for, at 
der skabes gode og attraktive (amts)kommunale arbejdspladser for nuværende og 
fremtidige medarbejdere. Når arbejdspladsen er god, vil medarbejderne også yde 
en bedre service overfor brugere og borgere. 
 
Det Personalepolitiske Forum har blandt andet til formål at sprede information om, 
gode eller nye personalepolitiske initiativer, og derigennem at inspirere de 
(amts)kommunale arbejdspladser til at sætte fokus på behovet for en aktiv og 
synlig personalepolitik.  
 
Denne invitation fremsendes særligt til samtlige byråds-, kommunalbestyrelses- og 
amtsrådsmedlemmer på grund af deres rolle som de politisk ansvarlige for 
medarbejdere i kommuner og amter. Det er håbet, at politisk deltagelse på messen 
vil styrke dialogen og samspillet mellem det politiske og administrative niveau om 
udvikling af personalepolitikken. 
 
Invitationen er sendt til samtlige kommuner og amter til distribution enten 
elektronisk eller med post. I den forbindelse har KL og Amtsrådsforeningen 
opfordret til, at der drages omsorg for, at MED-, samarbejds- og sikkerhedsudvalg 
mv. drøfter mulighederne for deltagelse i messen under henvisning til de vilkår, 
der i øvrigt er gældende for udvalgenes arbejde.  
 
Invitationen 

./. I den vedlagte invitation er de forskellige aktiviteter beskrevet nærmere. Der er 
angivet tidspunkter for workshops og andre arrangementer, som kræver tilmelding. 
Der er praktiske informationer, tilmeldingsblanket og en oversigt over alle 
aktiviteterne. 
 
Det Personalepolitiske Forum ønsker at gøre opmærksom på en række aktiviteter, 
der kan have særlig interesse for byråds-, kommunalbestyrelses- og 
amtsrådsmedlemmer: 
 

A04 – ”Strukturreform om personalepolitik til debat” med oplæg fra forsker, praktiker og 
Bornholm Regionskommune, der følges op med en paneldebat, hvor også 
formændene for hhv. KL, Amtsrådsforeningen og KTO deltager. 

 

 



Side 2 

 

A05 – ”Kulturdannelse og værdier i en forandringsproces” med oplæg fra Bornholms 
regionskommune 

 
B07 – ”Tillidsfolk og ledere udvikler kommunen sammen” med oplæg fra Juelsminde 

Kommune om at skabe sammenhæng mellem de politiske strategier og kravene til 
de ansatte. 

 
G07 – ”Gør sygehuset endnu bedre” , hvor de centrale parter fortæller om de politiske 

overvejelser bag og resultaterne fra et projekt om implementering af rammeaftalen 
på udvalgte sygehuse 

 
H02 – ”Attraktive arbejdspladser – nu og i fremtiden” med oplæg fra 

Fremtidsforskningsinstituttet, Mercuri Urval og HR-manager hos IKEA.  
 
Der er et helt tema om Ledelse – Tema C – hvor de fleste oplæg vil være særligt 
interessante for politikere fra amter og kommuner, fx. C04 – direktør Ole Ingstrups 
foredrag om, hvordan andre offentlige institutioner rundt om i verden sikrer gode 
og attraktive arbejdspladser, eller C07, hvor ledere og politikere debattere offentlig 
ledelse på baggrund af et oplæg af forsker og uddannelseschef Annemette 
Digmann, Århus Amt. 
 
Invitationen kan også findes på www.personaleweb.dk/messe, hvor alle øvrige 
informationer om messen kan findes og hvor tilmelding kan ske elektronisk. 
 
Yderligere eksemplarer af invitationen kan rekvireres i messesekretariatet. 
 
Tilmelding vil ske efter ”først til mølle princippet”, og tilmeldingen er bindende, 
når bekræftelsen er afsendt. Tilmeldingsfristen er den 16. april 2004. 
 
Betaling 
Det koster 300 kr. at deltage i messen inkl. morgenmad og frokost. 
 
Transport 
Det Personalepolitiske Forum opfordrer til, at man drøfter, hvordan der kan blive 
taget initiativer til at rejse flere sammen til messe, (herunder eventuelt 
overnatning). Der henvises til invitationen for praktiske informationer herom. 
 
Yderligere oplysninger 
Hvis der er tvivlsspørgsmål eller yderligere oplysninger ønskes, så kontakt: 
 
Det Personalepolitiske Forums Messesekretariat 
C/o KTO 
Løngangsstræde 25, 1 
1468 København K 
 
Projektleder Jesper Mathisen -  tlf.: 33 47 06 30, e-mail: jma@kto.dk eller 
Sekretær Lotte Lund Pedersen – tlf.: 33 47 06 32, e-mail: lp@kto.dk 
 
Vel mødt i Bella Centret den 2. juni! 
 
Med venlig hilsen 
Det Personalepolitiske Forum 
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