
 
 

PERSONALEPOLITISK EVENT 2012 – KOM OG VÆR MED 
 

Trænger du til personalepolitisk inspiration og nye læringsvitaminer? Så tag med på 
Personalepolitisk Event 2012 den 18. juni i København.  
 
Dagens tema er: At leve med forandring, som du kan høre førende eksperter, forskere og praktikere vende, 
bukke, dreje og bøje.  
 

• Hjerneforsker Morten Kringelbach, udfolder sin viden om hjernens reaktion på forandring. 
• Radiovært Mads Steffensen fra ”Mads & Monopolet” diskuterer dilemmaer i det kommunale 

arbejdsliv med journalist, Karen Thisted, forbundsformand for FOA, Dennis Kristensen og formand 
for KL's Løn- og Personaleudvalg, Michael Ziegler.  

• Kommunalforsker, Roger Buch, giver et helikopterperspektiv på velfærdsstatens fremtid, når rigets 
sande tilstand bliver hudflettet med tal og statistikker i hånden. 

• Lektor på Aarhus Universitet, Ib Ravn, introducerer hvordan det ugentlige personalemøde kan blive 
et forum for kompetenceudvikling. 

• Direktør for Bispebjerg Hospital, Jonatan Schloss, og FTR for portørerne, Dennis Østerberg, 
fortæller om nedbringelse af sygefravær. 

• Danmarks førende ekspert i social kapital professor Peter Hasle giver indblik i, hvad social kapital er 
for en størrelse 

• Journalist på TV2, Jens Gaardbo, er dagens konferencier og vil lede os gennem den 
begivenhedsrige dag. 

 
Du kan også troppe op i lazarettet og få en times speedcoaching med en garvet konsulent, der er klar til at 
give dig og dine kolleger konkret sparring på en udfordring, som I går og tumler med. Eller spring på en af de 
48 sessioner, der handler om alt fra innovationskultur, kompetenceudvikling, ledelse i forandringstider til 
organisering af ny teknologi.  
 
VÆR MED TIL PPE12 
Du kan blive en af de 3000 deltagere, der får viden om nye løsninger og indblik i erfaringer fra forskellige 
personalepolitiske forandringsprojekter, når KL og KTO i samarbejde med Sundhedskartellet inviterer inden 
for til årets konference. Personalepolitisk Event 2012 (PPE12) finder sted den 18. juni 2012 fra kl. 10-17 i 
Lokomotivværkstedet i København og er for alle kommunale ledere og medarbejdere.  
 
Læs mere og skynd dig at tilmelde dig på: www.ppe12.dk. 
 
 
 


