Fælles kredsarrangement med kreds midt
fra torsdag den 30. marts til fredag den 31. marts
Program – torsdag den 30. marts
12.00 - 12.30 - Ankomst og frokost

12.30 - 14.00 - Moderniserings- og effektivisering – fra teori til praksis v/ KLK
Hvordan arbejdes der lige nu med moderniserings- og effektiviseringsprogrammets konsekvenser
på tværs af kommunerne? KLK giver en status på de igangværende effektiviserings- og moderniseringstiltag som KL har igangsat i samarbejde med en lang række kommuner. Der tages afsæt i
konkrete, praktiske eksempler, som forventes at kunne bidrage til den kommunale effektivisering
og økonomistyring i de kommende år.
Dialog og drøftelse i forlængelse af oplægget. Fra KLK deltager Søren Sønderby.

14.00-15.30 - Dialog om god anlægsstyring – erfaringer fra Esbjerg og svendborg
Hvordan kan anlægsstyringen forbedres i praksis – hvilke styringsmæssige redskaber kan tages i
anvendelse? Hvilken betydning har det organisatoriske setup for anlægsstyringen?
Oplæg ved fra teknisk direktør Hans kjær, Esbjerg Kommune og økonomidirektør John Jensen,
Svendborg Kommune.

15.30 - Pause / transport

16.00 - Besøg hos ”LEGO HOUSE” (åbner efteråret 2017)
RUNDVISNING VED Projektchef FOR LEGO HOUSE Lars Dithmer

17.00 - Offentligt private samarbejde mellem KIRKBI A/S og Billund kommune
OPLÆG VED Mette Højborg, CEO, Capital of Children Office

19.00 - Middag

Program – fredag den 31. marts
8.00-8.30 - Morgenmad

8.30 - 10.00 - Robotic Automation Proces (RPA) / Administrative robotter – potentialer
og de første erfaringer med de nye virtuelle medarbejdere
RPA er avanceret software som er specialdesignet til automatisere simple, gentagende og rutineprægede opgaver med stor volumen. Robotteknologi er vurderet til at være en af de teknologier
som på sigt vil kunne give nogle af de største effektiviseringer i den offentlige sektor. Tesen er, at
mange organisationer accepterer mange simple og manuelle processer, fordi det ofte er dyrt at
ændre eller lave om i ERP systemerne, så de matcher den udvikling, der sker i resten af organisationen eller i kerneopgaverne. Der gives en introduktion til emnet, erfaringer fra andre brancher og
eksempler på, hvordan kan der arbejdes med denne teknologi i en effektiviseringskontekst. Derudover præsenteres konkrete erfaringer fra Odense kommune, der har arbejdet med RPA projekter ift. håndtering af advis’er på beskæftigelsesområdet samt lægeerklæringer.
Oplæg fra Odense Kommune deltager Stabschef for Økonomi & Effekt Sarah Gaarde, og Regnskabschef Kirsten Pilely.

10.00-11.30 - Aktuel kommunaløkonomi & budget 2018
OPLÆG OG DRØFTELSE VED Rasmus Brask, KL

11.30-12.00 - Frokost (og tak for denne gang)

