Hovedbestyrelsesmøde døgnseminar
Referat
11. – 12. marts 2021
Sted:
Teams-møde
Deltagere:
Eddie Dydensborg, formand, Odense Kommune
Claus Brandt, Region Midtjylland, Holstebro Kommune
Jens Davidsen, Region Nordjylland, Brønderslev Kommune
Søren Lorenzen, Region Syddanmark, Aabenraa Kommune
Lene Østergaard Lunde, Region Sjælland, Køge Kommune
Jette Møberg, Region Hovedstaden, Allerød Kommune
Tina Larsen, sekretær, Odense Kommune
Afbud:
Ingen

Dagsorden:
1. Nyt fra formanden
Eddie bød velkommen og gennemgik programmet til døgnseminaret, som blev
afholdt virtuelt.
2. Nyt fra kredsene
Der var ”bordet rundt” i forhold til aktiviteter i kredsene:
Kreds Sjælland v/Lene. Der var ikke så mange aktiviteter i 2020 pga Covid19 ud over årsmøde 2020. Der er planlagt et virtuelt møde marts (besøg af
VIVE om administrative udgifter) og i maj (FLIS). Seminar som var planlagt til
maj udsættes til 2022. Kredsen har planlagt indtil sommerferien. Generelt
holdes kortere møder da de er online.
Kreds Nordjylland v/Jens. Der er ikke planlagt nogle aktiviteter i foråret,
men der kommer noget på programmet.
Kreds Syddanmark v/Søren. I april er der planlagt oplæg af CRT (Center for
regional turisme) om investeringsmodel og effekter af at investere lokalt. I juni
afholdes på oplæg om bl.a. bæredygtighed, DK2020 og Miljøstyrelsen. Der
arbejdes på døgnseminar i slutningen af 2021 som et fysisk møde - ellers
afholdes udelukkende virtuelle arrangementer.
Kreds Hovedstaden v/Jette. Der er kun planlagt virtuelle arrangementer. De
fysiske arrangementer er udskudt. Der er kommet 2 nye bestyrelsesmedlemmer
i kredsbestyrelsen, som mødes i uge 11, hvor aktiviteterne planlægges. Der
planlægges tre kortere arrangementer inden sommerferien.
Kreds Midtjylland v/Claus. Der er afholdt et virtuelt arrangement om
investeringer i klimasikringsprojekter (Randers kommune og Holstebro
kommune), og hvordan man sikre dem. Der er også planlagt endnu et virtuelt
møde til inden sommerferien, og håber på normalt program efter sommerferien
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som kan afholdes fysisk.
3. Punkter til drøftelse/beslutning
•

Henvendelse fra KL / Jane Møller vedrørende evaluering af FLIS.
Hovedbestyrelsen er enige om, at ØDF gerne vil indgå i den formelle evaluering
af FLIS. KL inviteres derfor med til arrangementer i alle kredsene i løbet af maj
og juni. Eddie afstemmer indhold for præsentation bilateralt med Jane.

•

Dialog med KL og Komponent om udvikling af fælles koncept for
strategisk kompetenceudvikling på økonomiområdet. (Peter Bogh fra
Komponent, og Claus Ørum og Michael Laursen fra KL, deltog i
behandlingen af punkt).
Oplæg fra Peter Bogh blev drøftet. Aftalt, at oplægget tilrettes i løbet af marts
og april. Søren stiller sig til rådighed for en videre sparring med Peter. Peter og
relevante repræsentanter fra KL inviteres med til arrangementer i alle kredsene
i løbet af maj og juni.
Besøg i kredsene med Peter Bogh og Jane: Kredsformændene sender datoer til
Tina (sidst i maj). Tina koordinerer datoer med KL og Komponent (Peter Bogh).
Foreløbige datoer fra kredsene er:
28/5 - Lene (teams) – evt. bytte oplægsholder med Claus
28/5 - Claus (teams) – evt. bytte oplægsholder med Lene
Start juni - Søren
Deadline for nyt FLIS præsentation og revideret notat fra Peter Bogh er 1. maj,
således at materiale kan sendes ud sammen med programmet for
kredsarrangementerne i maj og juni. Eddie sender mail til Peter og Jane.

•

Dialog med KL om øvrige strategiske samarbejder
Det fremsendte materiale fra KL blev drøftet. Enighed om, at det er en god
ramme for den videre dialog om strategiske samarbejder. Enighed om, at der
med fordel kan arbejdes med en prioriteret rækkefølge: 1) Helhedsorienteret
ledelse og økonomistyring, 2) Digital ledelse/transformation, 3) Indkøb, og 4)
datadrevet ledelse og styring (herunder på det sociale område). På den korte
bane fokuseres der især på prioritet 1 og 2.
Eddie drøfter videre proces med Claus Ørum, som inviteres med til næste
hovedbestyrelsesmøde den 27. maj. Morten Mandø (KL) inviteres også med til
samme møde med henblik en generel snak om samarbejdsrelationer. Mødet
udvides derfor med 1 time.

•

Indledende drøftelser af program for årsmøde 2021 (m. deltagelse af
Anne og Rikke fra Komponent)
Formålet med punktet var at få drøftet de overordnede rammer og indhold for
årsmøde 2021. Årsmødet er planlagt til afholdelse 18.-19. november 2021, som
er samme uge, hvor der er Kommunalvalg. Hovedbestyrelsen blev derfor enige
om at rykke årsmødet til afholdelse i ugen efter, den 25.-26. november 2021
på Scandic Sluseholmen i København. Årsmødet planlægges som et fysisk
arrangement, men alt afhængigt af Corona udviklingen i løbet af året, så
lægges der også en plan B i forhold til eventuel virtuel afholdelse.
Komponent sender udkast til program for årsmødet i starten af april, og
Hovedbestyrelsen drøfter indhold på et ekstraordinært bestyrelsesmøde med
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Komponent sidst i april (Tina udsender Doodle). Det reviderede program
dagsordenssættes dernæst på hovedbestyrelsesmødet den 27. maj.
Input til årsmøde oplægsholder
- Indenrigsminister Kåre Dybvad
- Kim Kristensen, Dronningens ceremonimester
- Klaus Majgaard
- Nationalbankdirektør, Signe Krogstrup
- Carl-Johan Dalgaard, formand for de Økonomiske Råds formandskab.
Til næste bestyrelsesmøde sidst i april vedr. årsmøde - husk at tænke mindre
emner til overvejelse.
6. Eventuelt
•
Webinar om anlægsstyring
Hovedbestyrelsen har fået en henvendelse fra KL om at de er gået i gang med
at planlægge en ny webinarrække under ”Kommunaløkonomi A-Z” med fokus
på anlægsstyring. Eddie sender drøftede input til KL.
•

Indgået aftale med Tryg forsikring gennem Danske Bank
Hovedbestyrelsen har indgået aftale med Tryg Forsikring igennem Danske
Bank om bestyrelsesansvar (se bilag).

•

Opbygning af og opdatering af ØDFs hjemmeside
Aftalt, at foreningens hjemmeside skal opdateres. Der tages nye billeder til
hjemmesiden i forbindelse med afviklingen af årsmøde 2021. Opdatering
af medlemmer gennemgås også. Tina sender mail til kredsformænd med
hhv. mailliste fra Mailchimp og mails på hjemmesiden.

•

Vidensportal
Ide om opbygning af ny ØDF-vidensportal blev drøftet. Aftalt, at der ikke
arbejdes videre med denne ide, grundet udgifter til administration og
opbygning.

•

ØDF pladser
Drøftet. Der vurderes ikke at være behov for skabe et samlet overblik på
dette område. Bemanding af arbejdsgrupper drøftes videre med Morten
Mandø på kommende hovedbestyrelsesmøde.

•

Årsmøde 2020 – endelig afregning og evaluering (se bilag)
Hovedbestyrelsen godkender afregning og evaluering. Input fra
evalueringen indgår i planlægningen af årsmøde 2021.
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