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

Dagsorden:
Punkter til drøftelse/beslutning/orientering
1. Planlægning af årsmøde – gennemgang af program
Gennemgang af nyeste version af programmet for årsmøde. Forslag til
ændringer blev drøftet. Eddie giver tilbagemelding til KOMPONENT.
Honorar på oplægsholderne gennemgået af Eddie.
Deltagerbetaling:
Størrelsen af deltagebyret blev drøftet. Enighed om, at foreningen kan
medfinansiere en andel af udgifterne til årsmødet via egenkapitalen. Tina
udarbejder forslag til deltagerbetaling.
2. Samarbejde med KL og strategiske projekter
a. Analyse omkring helhedsorienteret ledelse og økonomistyring
b. Kommunernes digitaliseringsprogram 2021-2025 (effektivisering)
To mulige samarbejdsprojekter med KL blev drøftet. Opbakning til ovenstående
emner – foruden det igangværende projekt om kompetenceudvikling på
økonomiområdet.
Fremsendt spørgeramme omkring digitaliseringsprogrammet blev drøftet. Fokus
skal være bredere end en snæver betragtning om gevinstrealisering, ellers
opbakning til hensigten med spørgeskemaet. Eddie giver besked til KL, og beder
dem om at indsamle information, som også vil blive delt.
Projekt omkring decentral økonomistyring blev drøftet. Projektet bliver muligvis
igangsat af partnerskabet for god økonomistyring. KL giver en tilbagemelding,
hvis projektet igangsættes.
3. Status på kredsaktiviteter
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a. Status/tilbagemelding på de indtil videre afholdte
kredsarrangementer
Peter Bogh og Jane Møller er inviteret ud i kredsene om FLIS og
kompetenceudvikling.
Kreds Syd - FLIS kommer ind over, men er ikke som et selvstændigt
emne på 1 time hver. FLIS kommer på til kredsarrangementet, og
kompetenceudvikling kommer på et kredsarrangement efter
sommerferien.
Kreds Syddjurs - FLIS og kompetenceudvikling er på til samme
arrangement, og Jane kommer til en drøftelse, og høre hvad
medlemmerne mener.
Kreds Sjælland - FLIS og kompetenceudvikling også under samme
arrangement her.
Kreds Nordjylland - begge emner er på til et samlet arrangement.
Det er vigtigt at medlemmer kommer til udtryk med hvad
medlemmerne mener under arrangementet.
4. Eventuelt
a. Strategisk kompetenceudvikling på økonomiområdet – møde med HK
og Komponent den 26. maj.
Eddie har holdt møde med Komponent og HK i sidste uge. Der er
grundlag for en videre dialog. Næste møde afholdes primo oktober,
når KOMPONENT er færdig med dialogmøderne i kredsene.
Synspunkter i Hovedbestyrelsen vendt i forhold til at have andre
aktører med i den videre dialog, herunder også AC.
b. Opdatering af ØDFs hjemmeside (tilbud indhentes af Tina mhp
dagsorden til hovedbest.mødet 27/05/21)
Tina har indhentet tilbud på nyt webdesign. Gennemgang af tilbud og
indhold for Hovedbestyrelsen.
Drøftelse af log-in på kreds-aktiviteter, og der hvor vi deler viden
med hinanden fx referater kunne være et input til firmaet Uptime,
som har givet tilbud på optimering af ØDF’s hjemmeside.
Tina giver besked om at vi gerne vil takke ja til tilbuddet, og inviterer
”Uptime” til en demo af hjemmesiden på næste bestyrelsesmøde den
10. august.
c. Næste møde 10. august.
Vi beholder næste hovedbestyrelsesmøde den 10. august virtuelt.
Alternativt mødes vi fysisk i forbindelse med Ø98 den 23. august.
Eddie melder ud inden sommerferien hvordan næste møde afholdes.
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