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Til samtlige byråds- og kommunalbestyrelsesmedlemmer samt 
kommunalchefer, personalechefer og HR-chefer 

 
September 2009 
 
 

Velkommen til Personalepolitisk Messe 2010 – ”Grib 
Hverdagen” 
 
Det er med stor fornøjelse, at Det Personalepolitiske Forum inviterer til messe 
den 12. Januar 2010 i Bella Center i København fra kl. 8.30 – 18.00. 
 
Det Personalepolitiske Forums formål er blandt andet at sprede information 
om gode og nye personalepolitiske tiltag. På den måde skal forummet inspire-
re de kommunale og regionale arbejdspladser til at sætte fokus på behovet 
for en aktiv og synlig personalepolitik.  
 
Med temaet ”Grib Hverdagen” ønsker Det Personalepolitiske Forum at udbre-
de kendskabet til de gode initiativer, der bliver udviklet og søsat hver dag, 
landet rundt, på det personalepolitiske område. 
 
Du er hermed inviteret 
Denne invitation er sendt særligt til alle byråds- og kommunalbestyrelsesmed-
lemmer samt kommunalchefer, personalechefer og HR-chefer i kommunerne. 
Hvis både det politiske og administrative niveau deltager på messen, vil dia-
logen og samspillet i dagligdagen blive styrket mellem alle, der har ansvar for 
at udvikle og implementere personalepolitikken. 
 
Hjælp med at dele budskabet om messen 
Det er vigtigt at sprede nyheden om messen overalt i de netværk, I mener, 
kunne have interesse i at deltage på dagen. Vi beder jer derfor om, at I hjæl-
per med at sprede kendskabet til messen så langt ud i jeres organisation som 
muligt. Det gør I nemt, ved blot at sende den elektroniske invitation og pro-
grammet videre. På forhånd mange tak for hjælpen. 
 
 
Hvem kan deltage? 
Invitationen er sendt ud til alle kommuner og regioner til videre distribution. I 
den forbindelse opfordrer KL til, at MED-, samarbejds- og sikkerhedsudvalg 
mv. drøfter mulighederne for at deltage i messen under de vilkår, der i øvrigt 
er gældende for udvalgenes arbejde.  
 
Det vil være relevant for alle ansatte – ledere og medarbejdere – samt politi-
kere i kommunerne at deltage. 
 
Invitationen 

./. De forskellige aktiviteter er beskrevet nærmere i den vedhæftede invitation 
og flyer. Her er desuden tidspunkter for workshops og andre arrangementer, 



 

som kræver tilmelding, praktiske informationer og en oversigt over messens 
ca. 100 aktiviteter. 
 
Tilmeldingen foregår elektronisk på www.gribhverdagen.nu. Her findes også 
alle øvrige informationer om messen. 
 
Tilmelding vil ske efter ”først-til-mølle-princippet”, og den er bindende, når 
bekræftelsen er sendt. 
 
Tilmeldingsfrist 
Tilmeldingsfristen er den 29. oktober 2009 
 
Betaling 
Det koster kr. 500,- at deltage. Prisen inkluderer messens mange tilbud om 
aktiviteter samt morgenmad og frokost.  
 
Hverdagsmesterskabet 
Vi gør allerede nu opmærksom på, at der i efteråret 2009 lanceres et helt nyt 
initiativ, nemlig ”Hverdagsmesterskabet”, som inviterer kommunale og regio-
nale arbejdspladser til at nominere de kolleger, der gør en glad forskel i hver-
dagen. I kan følge med på www.gribhverdagen.nu, hvor vi skyder jagten i 
gang på solide hverdagshistorier med hverdagens helte og heltinder i cen-
trum. Vinderen vil blive kåret på messen. 
 
Yderligere oplysninger 
Hvis I har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, er I altid velkomne til 
at kontakte messesekretariatet: 
 
Den Personalepolitiske Messe 
c/o KL-Huset 
Weidekampsgade 10 
2300 København S 
 
Projektleder Eva Schultz  Projektassistent Malene H. Pedersen 
Tlf.: 27 59 09 95  Tlf.: 31 55 00 93 
 
E-mail: messe@gribhverdagen.nu 
 
Vi glæder os til at se jer alle sammen i Bella Center den 12. Januar 2010! 
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