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Hej allihop! Nu har vi avverkat ett mycket intensivt halvår med många
olika aktiviteter, exemplevis har våra utbildningar varit populära och
hela 200 personer har deltagit. Och under januari till mars har vi
medverkat på fyra arbetsmarknadsmässor från Umeå i norr till Kista i
söder. Vi låter numera studenterna även svara på några enkla enkätfrågor så att vi kan följa upp lite bättre vilken respons mässorna ger.
Vi har även en ny arbetsgrupp för löneadministratörer som nu kliver
in i nätverket utifrån ett gemensamt behov som HR-cheferna ser. Det
är precis så vi vill jobba, vi samverkar utifrån behov och nytta. Nu i
juni är första gången vi kör en rekryteringsannons tillsammans vilket
också är riktigt spännande. Sedan en tid tillbaka publicerar vi även alla
lediga tjänster vi har på myndigheterna på vår gemensamma webbplats.
I nyhetsbrevet kan du läsa mer om några av alla aktiviteter och vad som
är på gång.
/Hälsningar Lotta

Vår egen lyckas smed Lars utbildar i utredningsmetodik
En av våra styrkor i nätverket är att vi många gånger kan nyttja våra
egna medarbetare till våra myndighetsgemensamma utbildningar. Det
gör att vi kan erbjuda dyrbara utbildningar med hög kvalité till en låg
kostnad. Ett lysande exempel är Lars Holm från SPV som hittills har
utbildat ett 60-tal personer i utredningsmetodikens grunder. Under
utbildningen ger han råd och stöd i utredningens olika arbetsmoment.
Målet med utbildningen är att kunna förstå och använda en enkel processbeskrivning som stöd för enklare utredningar.
Lars jobbar till vardags som controller på stab ekonomi och verksamhetsstyrning på SPV.

Lotta Barta, koordinator i
Myndighetsnätverket.

Lars Holm, controller på SPV.

Myndighetsnätverket syns i sommar
Just nu förekommer Myndighetsnätverket i Affärstidningen
Näringsliv med en artikel om spetskompetens till Sundsvallsregionen. Tidningen är en politiskt obunden och rikstäckande
tidning som vänder
sig till det Svenska näringslivet och den offentliga sektorn.
Den finns på flygplatser, ombord på SJ:s snabbtåg och just det
här numret kommer att delas ut i Almedalen. Dessutom distribueras tidningen till företag, offentlig sektor och till landets
samtliga kommuner.
På gång inom Myndighetsnätverket		
Utbildningar
• Ledare utan personalansvar (14-15 september, 12-13 oktober)
• Att arbeta i staten (26-27 oktober)
• Workshopledning (7-8 december)

Övriga aktiviteter
• Ledningsgruppsdagen (7 september)
• Nätverksträff för jurister (höst)
		

Information om utbildningar och aktiviteter finns på www.myndighetsnatverket.se
Det här är ett nyhetsbrev för myndighetsnätverkets medlemmar. Sprid det vidare till dina kollegor och lägg ut det på ert intranät.

