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AFREJSE MOD FREMTIDENS ARBEJDSPLADS 

DEN PERSONALEPOLITISKE MESSE 2006 
 

Tag med på en personalepolitisk rejse til fremtidens kommunale og regionale arbejdsplads. 
Rejsen begynder i Bella Center den 31. august på Den Personalepolitiske Messe arrangeret af 
Det Personalepolitiske Forum  
 
Mere end 4.500 medarbejdere, ledere og politikere fra kommuner, amter og regioner deltager på 
Den Personalepolitiske Messe 2006. Her vil de blive mødt af et overflødighedshorn af 
personalepolitiske arrangementer. Paneldebatter, workshops, foredrag, underholdning og et stort 
standområde vil fylde Bella Center på den sidste dag i august.  
 
Formand for Det Personalepolitiske Forum, Borgmester Mads Lebech, Frederiksberg Kommune  
udtaler: ”Rekruttering og fastholdelse bliver en af de største udfordringer fremover. På messen er 
der mange spændende bud på, hvordan vi kan skabe fornyelse og omstilling både hos ledere og 
medarbejdere, som medvirker til at skabe attraktive arbejdspladser, der også fremover kan tiltrække 
og fastholde medarbejdere”.  
 
Danske Regioners medlem af Det Personalepolitiske Forum, Amtsrådsforeningens formand og den 
kommende regionsrådsformand i Region Sjælland, Kristian Ebbensgaard, glæder sig over de mange 
lokale bidrag på messen. ”Strukturreformen er en stor personalepolitisk udfordring. De mange 
lokale bidrag viser, at der arbejdes intenst med personalepolitik rundt omkring på arbejdspladserne. 
Vi er derfor allerede kommet et langt stykke af vejen mod fremtidens arbejdsplads”.  
 
Næstformanden i Det Personalepolitiske Forum, Anders Bondo Christensen, formand for Lærernes 
Centralorganisation, peger på hvor vigtigt samarbejdet mellem parterne er – både centralt og lokalt. 
”Forsat information, dialog og medarbejderindflydelse er afgørende for at strukturreformen skal 
lykkes”, siger han.  
 
I alt kan deltagerne vælge mellem 80 forskellige arrangementer.  Af dem kan nævnes: 
 

• Debat om personalepolitikken efter kommunalreformen med deltagelse af bl.a. Erik Fabrin, 
formand for KL, Bent Hansen, formand for Danske Regioner, og Dennis Kristensen, 
formand for KTO. Ordstyrer: Clement Kjersgaard fra DR 

• Ulrik Wilbæk, træner for herrelandsholdet i håndbold, fortæller om hvordan man som leder 
kan sammensætte et vinderhold  

• Får man stress af forandringer? Den internationalt anerkendte amerikanske 
arbejdsmiljøforsker Robert Karasek sætter fokus på arbejdsbetinget stress – især set i lyset 
af kommunalreformen.  

 
Pressen inviteres til at deltage gratis på Den Personalepolitiske Messe. Der er i Bella Center 
indrettet et særligt lokale for pressefolk med pressemateriale og adgang til PC med internetadgang.  
 
Se mere om messen på www.messeweb.dk. Eller kontakt projektleder Gitte Just, tlf. 3370 3351, e-
mail: gju@kl.dk eller pressemedarbejder Kim Andreasen, tlf. 3529 8204, mobil 2214 9104 eller e-
mail: kia@regioner.dk
 
Fakta om Det Personalepolitiske Forum 
Det Personalepolitiske Forum er et debatforum nedsat af aftaleparterne på det (amts)kommunale 
område – KL, Amtsrådsforeningen/Danske Regioner, Københavns Kommune, Frederiksberg 
Kommune og KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte). 
 
Sundhedskartellet medfinansierer og indgår i forberedelserne og afviklingen af Den 
Personalepolitiske Messe 2006.  
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