
 
 
Oplevelser, ny viden og nyttig inspiration står i kø for at møde dig og dine kolleger 
på Personalepolitisk Event 2012. Gå ikke glip af årets største personalepolitiske 
konference, der kan gøre en forskel på netop jeres arbejdsplads. Vel mødt i 
Lokomotivværkstedet i København den 18. juni 2012. 
 
Spred det glade budskab 
Vi beder om, at det glade budskab om PPE12 spredes til alle, der har interesse for personalepolitik, HR-
udvikling, innovation, arbejdsmiljø, ledelse, samarbejde, velfærdsstat, kompetenceudvikling, digitalisering, 
aktivt medborgerskab, engagement, social kapital og velfærdsteknologier. Send gerne denne mail videre til 
dit netværk så flest mulig får chancen for at være med på dagen – mange tak! 
 
Hvad kan I opleve? 
Når dørene slås op til Lokomotivværkstedet i København mandag den 18. juni 2012, står en lang række 
førende eksperter, forskere og praktikere klar til at give jer indspark og nye perspektiver på alt fra 
innovation til arbejdsglæde, holdningsmobilisering, samarbejde og MED, godt lederskab og 
velfærdsteknologi. Journalist på TV2, Jens Gaardbo, er dagens konferencier og vil lede os gennem den 
begivenhedsrige dag. I kan deltage i 47 forskellige sessioner, som I frit vælger på stedet. I kan bl.a. vælge at 
møde: 
 

• Skuespilleren Jens Arentzen, som giver gode råd til, hvordan man håndterer en vanskelig samtale, 
så den får værdi, værdighed og mening. 

• 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. 

• HR- og Kvalitetschef i Viborg kommune, Claus Fjeldgaard der diskuterer ”MED som 
forandringsdynamo” med Ellen Lykkegaard, formand for den offentlige gruppe i 3F. 

• Professor Karen Søgaard, SDU og Seniorforsker Lars L. Andersen, Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø giver opskriften på hvad der skaber fysisk trivsel på arbejdspladserne. 

• Henrik Krogh og Pernille Bandholm Jacobsen fra Klods-Hans der giver redskaber til, hvordan I 
skaber en arbejdskultur, hvor der er plads til lethed og humor.  

• Uddannelseschef i ISS, Christian Lauritzen, som giver et indblik i arbejdet med kompetenceudvikling 
og forandringsledelse i en stor koncern med mange ufaglærte medarbejdere. 

• Partner i Deloitte Consulting, Mette Lindgaard, og Direktør i Rebild Kommune, Flemming Hansen, 
som viser, hvordan I kan måle, hvordan I får mest velfærd for pengene. 

• Direktør Helene Hoffmann, Type2Dialog, fortæller - i samarbejde med Frederiksberg og Roskilde 
kommune - om hvordan man skaber effektiv kompetenceudvikling i store grupper. 

• Professor Peter Hasle, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Konsulent Eva Thoft, 
Grontmij, løfter sløret for organisationens skjulte ressource, nemlig social kapital.  
 



Personalepolitisk Lazaret og Bazar – nye tilbud til deltagerne 
Hvordan tackles arbejdslivets dilemmaer? Står I fx overfor omstruktureringer og har lyst til vejledning? Har I 
brug for input til hvordan samarbejdet kan optimeres? Skal I nedbringe sygefraværet, men ved ikke 
hvordan? Trop op i det Personalepolitiske Lazaret og få en times gratis speedcoaching med en garvet 
konsulent fra et anerkendt konsulenthus, der er klar til at give dig og dine kolleger konkret sparring på 
netop de spørgsmål, I kommer med. I frokost-pausen kan I gå på besøg i den Personalepolitiske Bazar, der 
byder på et stort tag-selv-bord af personalepolitiske projekter og initiativer. 
 
Vind 1000 is 
I kan vinde 1000 is til jeres arbejdsplads, hvis I tilmelder jer Personalepolitisk Event inden den 8. juni 
kl. 12.00. Del dem ud til kollegerne på solrige sommerdage, tag et par kasser med hjem under armen 
eller glæd børn, brugere og borgere i jeres nærhed. 
 
Tilmelding 
Billetterne sælges efter først-til-mølle-princippet, så I skal skynde jer, hvis I vil være med. I kan tilmelde jer 
Personalepolitisk Event 2012 på www.ppe12.dk. Der er plads til 3000 deltagere på konferencen, og når den 
sidste plads er solgt, så er der IKKE flere pladser. Det koster 450 kroner at deltage. 
 
Hvem inviterer? 
Det er KL og KTO, der i samarbejde med Sundhedskartellet, inviterer indenfor til Personalepolitisk Event 
2012, som finder sted mandag den 18. juni 2012 fra kl. 10-17 i Lokomotivværkstedet i København. Eventen 
henvender sig til alle kommunale ledere og medarbejdere - velkommen! 
 
Læs mere og meld jer til på: www.ppe12.dk. 
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