Hovedbestyrelsesseminar
20. februar – 21 februar 2020

Sted:
København
Overnatning:
Hotel SP34 – Brøchner Hotel (Sankt Peders Stræde 34, 1453 København)
Deltagere:
Eddie Dydensborg, formand, Esbjerg Kommune
Claus Brandt, Region Midtjylland, Holstebro Kommune
Jette Møberg, Region Hovedstaden Allerød Kommune
Jens Davidsen, Region Nordjylland, Brønderslev Kommune
Lene Østergaard Lunde, Region Sjælland, Køge Kommune
Søren Lorenzen, Region Syddanmark, Aabenraa Kommune
Signe Breintoft, sekretær, Esbjerg Kommune
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Torsdag den 20. februar 2020
Kl. 9.00 – 12.30: Møde i hovedbestyrelsen (Mødelokale på hotellet)
Dialog om større strategiske emner, som foreningen/hovedbestyrelsen
ønsker at sætte fokus på i 2020/2021:
Aftalt, at der arbejdes videre med konkretisering af 4 temaer under overskriften: ”Den
kommunale økonomistyring skal hjælpe organisationen og de decentrale ledere med
at skabe værdi for borgerne”:
•
•
•
•

Økonomistyring og fælles løsninger, der skaber værdi
Digital transformation og implementeringskraft
Helhedsorienteret ledelse & økonomistyring
Kompetenceudvikling i økonomifunktionerne

Emnerne drøftes videre på næste hovedbestyrelsesmøde i april. (Se bilag 1 –
opsamling ØDF hovedbestyrelsesseminar februar 2020).
Hvad vil vi bruge emnerne til?
• Emnerne lægges til grund for planlægningen af Årsmøde 2020
• Emner kan bruges til inspiration for kommende kredsarrangementer
• Emner kan sætte en retning for samarbejdet med de strategiske
samarbejdspartnere og KL
Status på samarbejde med foreningens ”strategiske samarbejdspartnere”:
Det blev aftalt, at hovedbestyrelsen vil starte en fornyet drøftelse med foreningens
samarbejdspartnere omkring samarbejdets retning og formål. Hensigten er at øge
nytteværdien af samarbejdet.
Til næste bestyrelsesmøde drøftes indholdet i de eksisterende samarbejdsaftaler samt
hvor formaliseret de skal være. Desuden skal det drøftes om KOMBIT fremover skal
være en samarbejdspartner. http://www.oedf.dk/om-oedf/samarbejdsaftaler
Sekretær – Signe – opdaterer hjemmesiden;
• KORA hedder nu VIVE
• KMD (leverandør) fjernes, da de ikke længere
samarbejdspartner, men en leverandør til kommunerne.

er

en

strategisk

Mulighed for afholdelse af et lederseminar i 2020:
COK’s oplæg blev drøftet;
•
•
•
•

Opbakning til første udkast fra COK. Seminaret udskydes fra juni 2020 til
februar/marts 2021, da kredsene allerede har planlagt aktiviteter i foråret 2020.
Som udgangspunkt planlægges der fremadrettet med et lederseminar i løbet af
foråret, skiftevis på Sjælland og i Jylland (forskudt med årsmødets placering).
Lederseminar i forår 2021 planlægges til et sted i jylland / trekantsområdet.
Aftalt, at seminaret forankres i hovedbestyrelsen (og ikke på kreds-niveau).
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Indholdet til lederseminaret blev drøftet;
• Start-tidspunkt flyttes til kl. 10 af hensyn til transport.
• Vigtigt at arbejde med en form for interaktion/dialog ved bordene
• Belyse forskellige tilgange til offentlig ledelse. Erstat eventuelt indlæg om
leadership pipeline med indlæg om ”ny syntese for offentlige værdiskabelse”
• Andre mulige indlæg kunne handle om Pseudoarbejde (Dennis Nørmark &
Anders Fogh Jensen)
I forbindelse med årsmødet i november varskos medlemmerne om lederseminaret til
februar-marts 2021 (minus uge 7+8). Eddie arbejder videre med planlægningen af
seminaret i samarbejde med COK. Nyt udkast drøftes på hovedbestyrelsesmødet i
april.
Muligheder for afholdelse af fællesarrangementer med andre chefforeninger
i 2020/2021:
Formandskabet er gået i dialog med COK og VIVE omkring et muligt seminar i
slutningen af 2020, der skal sætte fokus på ”Ledelse på tværs”, med fokus på de
udfordringer og muligheder, der knytter sig til en mere helhedsorienteret indsats
overfor udsatte borgere.
ØDF har gennemført et lignende seminar i december 2019, men hér havde vi kun fokus
på ”Økonomistyring på tværs”. I næste omgang vil vi gerne have et lidt bredere fokus
på den tværgående ledelsesopgave, og i denne sammenhæng er vi meget interesseret
i at gå i dialog med FSD (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefforeningen) og
Børn & Kulturchefforeningen om, hvordan vi kan gøre programmet relevant.
Eddie afholder møde med COK, VIVE og formand for Børn & Kulturchefforeningen i uge
10. Der gives en status på mødet på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.
Dialog med KL omkring udvalgte indsatsområder:
Aftalt, at der arbejdes videre med en række udvalgte temaer, herunder de 4
indsatsområder, som er aftalt i hovedbestyrelsen. Eddie drøfter de nærmere snitflader
med KL´s økonomiske sekretariat i løbet af foråret 2020.
Årsmøde 2019 – evaluering og afsluttende regnskab (bilag):
Evalueringen blev drøftet. Og det afsluttende regnskab blev godkendt.
Årsmøde 2020 – dialog om form og indhold:
ØDF’s strategiske temaer meldes videre til COK.
Dialog om form og indhold for årsmøde 2020:
• Siddepladser – opstilling evt. runde borde, giver mulighed for gruppe- og faglige
drøftelser samt netværke.
• Oplægsholdere – evt. minister/partiformand – strategisk synspunkt
• Det sidste oplæg på Årsmødet 2019 virkede rigtig godt – prøve at gentage
succesen.
• Evalueringen fra årsmøde 2019 blev drøftet. Mange gode input til brug for
planlægningen af årsmøde 2020. Eddie drøfter input med COK, og første udkast
til program for årsmøde 2020 drøftes på hovedbestyrelsesmødet i april.
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Eventuelt:
Principiel drøftelse af vedtægterne vedrørende antallet af medlemmer pr. kommune.
Enighed om, at nuværende vedtægter skal fastholdes, da foreningen ønsker at kunne
understøtte økonomistyringen på et strategiske, taktisk og operationelt niveau.
Repræsentation via ØDF-pladser:
Hovedbestyrelsen melder tilbage med de pladser, hvor de repræsenterer ØDF i
forskellige styregrupper og arbejdsgrupper. Derved kan skabes et overblik som giver
mulighed for at hovedbestyrelsen på næste møde, kan diskutere om det giver mening
at være repræsenteret disse steder, samt hvor vi ellers tænker at det ville være
relevant at være med.
Kommunikation fra foreningen (Linked-In, Referater, nyhedsbreve m.m.)
Emne udsat til næste møde.
Dialog om mulig videns portal:
Med baggrund i henvendelse fra enkelte ØDF-medlemmer, drøftes muligheden for at
oprette en videns portal i regi af ØDF:
• Digital økonomi-faglig videns portal.
• Inspirere hinanden – dele viden om økonomiske principper.
• Lukket forum for ØDF-medlemmer.
• Økonomiweb er meget stort, ønsker noget der er skarpere.
• Inspiration fra indkøbsnetværket – Podio.
• Styret med temaer – f.eks. økonomisk politik
• Informations forum – og/eller dokument deling
Aftalt, at Jette beder ”forslagsstiller” om at fremsende en kort beskrivelse af forslagets
materiale
indhold.
Herefter
drøftes
mulighederne
på
førstkommende
hovedbestyrelsesmøde (pris, teknisk løsning, opsætning, administration m.v.).
Kl. 13.00-14.30: Møde med VIVE (dialog om udvalgte emner)
Deltagere fra VIVE:
• Mads Leth Jakobsen, Forsknings- og Analysechef, VIVE Styring og Ledelse
• Niels Jørgen Mau Pedersen, projektchef
• Kurt Houlberg, professor
• Camilla T. Dalsgaard, projektchef.
Kl. 15.00-16.30 Møde med Kommunekredit (dialog om udvalgte emner)
Deltagere fra Kommunekredit:
• Jens Lundager, Administrerende Direktør
• Henrik Andersen, Direktør
• Christian Jeppesen, Kundedirektør
• Helene Vinten, Chefjurist
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Fredag den 21. februar 2020
Kl. 8.30-10.00: Møde med Indenrigsministeriet (dialog om udvalgte emner)
v./ Torben Buse, Afdelingschef
Aflyst – i stedet forlænget mødet i hovedbestyrelsen
Kl. 10.30-12.00: Møde med Finansministeriet (dialog om udvalgte emner)
v./ Julie Vig Albertsen, Afdelingschef
Kl. 12.30-14.00: Frokostmøde med KL (dialog om udvalgte emner)
Deltagere fra KL:
• Morten Mandøe Cheføkonom
• Claus Ørum Kontorchef
• Michael Laursen, Souschef
• Jane Møller Pedersen, Programchef
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