Koncern HR, 3. juni 2016

Program for de centrale parters besøg i Region Sjælland
Ved Ok15 aftalte Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet et projekt om samarbejde i
regionerne. Projektet skal ses som et ”nysgerrighedsprojekt”, hvor de centrale parter i samarbejde
med regionerne får fælles viden om rammer, praksis og tanker om fremtiden i forhold til
sammenhænge, hvor ledere og medarbejdere samarbejder. De centrale parter besøger i den
sammenhæng alle fem regioner, og den 9. juni 2016 er der besøg i Region Sjælland.
De centrale parter ser projektet som en unik mulighed for at være i dialog med regionens
forskellige samarbejdsfora, for at få sat ord på forskellige perspektiver, mulige udfordringer og
gode historier. Denne viden skal blandt andet kvalificere og inspirere de centrale parters drøftelser
i fremtiden. De centrale parter understreger, at der ikke er tale om en evaluering af regionens
forskellige samarbejdsfora, og der er heller ikke tale om nogen form for kontrol at det lokale
samarbejde.

Programmet for parternes besøg i Region Sjælland ser således ud:
8.30 - 9.00

Morgenmad

9.00 – 9.15

Velkommen, ramme for mødet og kort præsentationsrunde
v/ Kst. administrerende direktør Per Bennetsen

9.15 – 9.45

Den overordnede ramme for samarbejdet i MED i Region Sjælland
v/ HR-direktør Marianne Evers og Næstformand i MED-Hovedudvalget Jenny
Heinrichs

9.45 – 12.30

Samarbejdet i MED og på Region Sjællands arbejdspladser
o

En fortælling om Region Sjællands personalepolitiske grundlag,
herunder særligt Region Sjællands personalepolitiske principper ved
forandringsprocesser og organisationstilpasninger
v/ Næstformand i MED-Hovedudvalget Jenny Heinrichs

(PAUSE)
o

En fortælling om bevægelsen fra politik til handling gennem samarbejdet
mellem MED-Hovedudvalget og det politiske niveau samt samarbejdet
på Region Sjællands arbejdspladser
(Projekt Mening og Sundhed og samarbejdet i trioen)
v/ HR-direktør Marianne Evers

o

En fortælling om Region Sjællands arbejde med arbejdsmiljø i regi af
MED
(Region Sjællands arbejdsmiljøpulje)
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v/ Chefkonsulent Karin Winther

12.30 – 13.00

Frokost

13.00 – 13.45

Samarbejdet i andre fora
o

13.45 – 14.00

En fortælling om samarbejdet i Region Sjællands byggeprojekter
v/Chefkonsulent Lene Winther Grøndahl

Afrunding og tak for i dag.

For hver fortælling vil der være en kort introduktion af emnet af den angivne oplægsholder, og der
vil være såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanter fra Region Sjællands arbejdspladser til
stede, der kan uddybe fortællingen med, hvordan de konkret har arbejdet med emnet, ligesom der
kan besvares spørgsmål fra parterne.
Mødet foregår på Ringsted Sygehus i Sundhedsplatformens mødelokale, Ærtekildevej 1,
Hovedindgangen, Stueetagen.
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