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Program 1
Kl. 9.30

Ankomst og morgenmad

Kl. 10.00

Velkomst
Status på væsentlige arbejdsgiverpolitiske temaer, herunder
arbejdet med Den danske model i lyset af ny regering og frem
mod OK21
v./ KL, direktør Kristian Heunicke

Kl. 10.20

Fokus på fuldtid
Status på arbejdet med KL og Forhandlingsfællesskabets
indsats "Fokus på fuldtid" aftalt ved OK18.
v./ KL, kontorchef Charlotte Hougaard Clifford

Kl. 10.45

KL's seniorpolitik
Kort præsentation
v./ KL, kontorchef Charlotte Hougaard Clifford
Arbejdet med senere tilbagetrækningsalder i et
kommuneperspektiv
Aarhus Kommune fortæller om deres indsats for at opnå en
senere tilbagetrækningsalder for medarbejderne.
v./Aarhus Kommune, HR-chef Per Jensen

Kl. 11.20

Pause

Kl. 11.30

Ledelses- og kompetenceaftalen på sygefraværsområdet
Aftalen har affødt en række initiativer, der skal medvirke til at
nedbringe sygefraværet på det offentlige arbejdsmarked.
Beskæftigelsesministeriet fortæller om status på og tankerne
bag initiativerne.
v./ Center for Arbejdsliv, Beskæftigelsesministeriet

Kl. 12.15

Frokost

NOTAT

Dato: 19. september 2019

Kl. 13.00

Mål på arbejdsmiljøområdet
Oplæg om implementering af politisk aftale om
arbejdsmiljømål samt drøftelse af, hvordan der fremadrettet
kan arbejdes med mål på arbejdsmiljøområdet både nationalt
og på brancheniveau.
v./ KL, kontorchef Louise Koldby Dalager

Kl. 14.30

Pause

Kl. 14.45

Ledelsesinitiativer i et kommunalt perspektiv
Der gives en status på Ledelses- og kompetenceaftalen og
arbejdet med forskellige initiativer, herunder også en drøftelse
af ledelsesugen (uge 44).
Derudover fortælles lidt om temaer og tendenser fra debatten
på dette års Ledertræf, samt gives en præsentation af
Væksthus for ledelse og den aktuelle strategi.
v./ KL, sekretariatschef Solvejg Jakobsen

Kl. 15.15

Sæt borgeren først
Ledelseskommissionens hovedanbefaling var at sætte
borgeren først. Den tilgang er fortsat i aftalen mellem
regeringen, KL og Danske Regioner om ledelses- og
kompetenceudvikling i den offentlige sektor. Dorte Crüger er
udpeget som den første ledelsesambassadør og har gjort
”sæt borgeren først” til sit hovedtema. Men hvorfor er det
overhovedet nødvendigt at gøre til et tema? Hvad kan lederne
gøre, og hvad hæmmer og udfordrer dem? Og hvordan
skaber man en kultur, hvor borgeren sættes først?
v./ Dorthe Crüger, Ambassadør for offentlig ledelse 2019.
Dorthe Crüger er desuden tidl. sygehusdirektør på Sygehus
Lillebælt, tidl. medlem af Regeringens Ledelseskommission
og formand for Kræftens Bekæmpelse. I 2015 fik Dorthe
prisen som ’Årets leder’ i konkurrence med både offentlige og
private ledere.

Kl. 16.00

Afrunding af dagen og tak for i dag
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