Hovedbestyrelsesseminar
Torsdag den 8. februar – fredag den 9. februar 2018

Sted:
København, jf. programmet
Hotel:
Scandic Front, Sankt Annæ Plads 21, 1250 København
Deltagere:
Claus Brandt, Region Midtjylland, Holstebro Kommune
Eddie Dydensborg, Region Syddanmark, Esbjerg Kommune
Jette Møberg, Region Hovedstaden Allerød Kommune
Jens Davidsen, Region Nordjylland, Brønderslev Kommune
Lene Østergaard Lunde, Region Sjælland, Køge Kommune
Erik Kjærgaard Andersen, formand, Holbæk Kommune
Vivi Wieslander Guldhammer, sekretær, Holbæk Kommune
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Torsdag den 8. februar 2018
Sted: KommuneKredit, Kultorvet 16, 1175 København K (kl. 11.30 – 18.30)
Kl. 11.30-13.00 Bestyrelsens interne virke
Den nye bestyrelses tiltræden indebærer, at dels forretningsorden for hovedbestyrelsen,
vedtægter og formål for ØDF og dels bestyrelsens mere uformelle aktiviteter bør drøftes.
Den tidligere bestyrelse havde delt kontakten til eksterne samarbejdspartnere imellem sig.
Det foreslås at denne praksis videreføres, og det fastlægges hvilke eksterne samarbejdspartnere,
der skal være løbende kontakt med, og hvem der skal være bestyrelsens primære kontakt til dem.
Der er nu en kontaktperson til følgende samarbejdspartnere: KORA, KOMBIT, KommuneKredit,
KMD, KL, COK og til de kommunale chefforeninger: Kommunaldirektørforeningen, Børne- og
Kulturchefforeningen, Socialchefforeningen, Kommunalteknisk chefforening
En række kommuner har foreslået, at ØDF retter henvendelse til KOMBIT (og Netcompany),
fordi dataleverancer til FLIS er forsinkede, hvilket vanskeliggør anvendelsen af og valideringen
af data fra FLIS.
Formanden indstiller,
at det drøftes, om der er behov for at justere forretningsorden og vedtægter at det fastlægges,
hvilke eksterne samarbejdspartnere der skal være kontakt med, og hvem der skal varetage
kontakten
at det drøftes, hvorvidt ØDF skal involvere sig i problemstillinger i forhold til FLIS mv.
Bilag:
Forretningsorden for hovedbestyrelsen Vedtægter for
ØDF
Formål for ØDF
Henvendelse fra en række kommuner om forsinket dataleverance fra FLIS
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Beslutning:
- Claus Brandt, Holstebro Kommune valgt som næstformand
- Foreningens formål og vedtægter samt forretningsorden for hovedbestyrelsen drøftet
- Samarbejdet med de øvrige chefforeninger forsøges styrket
- Samarbejdet med KOMBIT forsøges styrket
- ØDF har brug for retningslinjer for, hvad samarbejdspartnerne kan bruges til – kontaktpersoner
skal fordeles efter interesse og arbejdsbyrdens størrelse.
- Kommunale chefforeninger: ØDF vil gerne fremme et samarbejde mellem de andre
direktørforeninger. Man kunne evt. invitere de andre chefforeninger med til arrangementer.
Paraplyarrangementer.
- KMD bliver fjernet som samarbejdspartner fremover, da de er en leverandør
- KOMBIT samarbejdet kan være svært, vi har mange monopolbrudsprojekter og andet i gang.
Hvor meget indflydelse har vi reelt – kontra ansvarshæftelse. Man kunne evt. samle alle dem vi
har siddende i monopol projekterne. ØDF´s rolle går primært på at kigge på økonomien og på
bundlinjen. Claus vil sammen med KOMDIR sende et notat til KOMBIT – og invitere KOMBIT
ud til kredsene, men først efter et grundigt forarbejde.
- KORA: er interesseret i et tæt samarbejde med ØDF – der afholdes et møde med Erik og Eddie i
foråret -Jens er kontaktperson
- Claus fortsætter som kontaktperson for Danmarks statistiks brugerråd.
- Erik: Kommunekredit og KOMDIR, KL, COK, Børne- og Kulturchefforeningen,
Socialchefforeningen, Kommunalteknisk chefforening
- Valg af Næstformand: Claus Brandt, Region Midtjylland, Holstebro Kommune
- Vedtægter og formål forbliver uændret
- Presse: Presseudtalelser skal gerne ligge sig op ad KL
- Jette besvarer henvendelsen om at gå ind i FLIS samarbejdet, med at Bestyrelsen har svært ved
at tage den op som et driftsproblem

Kl. 13.15-14.45 Møde med COK
v. / Klaus Axelsen og Anne Skjelborg
• Opfølgning på og evaluering af årsmøde 2017
Beslutning:
- Samlet vurdering fra evalueringen ligger på 95% tilfredshed på form og indhold. - Overvejende
positive tilbagemeldinger
- Deltagerinvolvering: 78% synes niveauet er passende – 20% efterspørger mere involvering.
- Man kunne overveje at ændre lidt på formen til årsmødet i år.
- Foreslåede emner fra deltagerne gennemgås og vedlægges referatet
- Det er en bærende del, at der prioriteres tid til netværk
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•

•

Planlægning af årsmøde 2018
Beslutning:
- årsmødet flyttes fra den 7.-8. november til den 29.-30. november på Comwell i Køge på grund af
sammenfald med KL’s Jobcamp 2018.
- Tema: ”På forkant med fremtiden” Øget digitalisering
- COK bruger 3-4 uger på at lave et foreløbigt program, forventes klar i uge 10 – der bliver afholdt
et telefonmøde med bestyrelsen og COK til godkendelse – dette indkalder Vivi til.
Beslutning om, hvorvidt der skal afholdes et dags-arrangement i slutningen af maj eller starten af
juni om ledelseskommissionens udspil (og regeringens udspil til sammenhængsreform)
Beslutning:
- Mange kredsarrangementer ligger i maj – evt. uge 9 2019 – som et årligt tilbagevendende
arrangement
- Lederskab eller økonomi? COK kommer med et udspil inden sommerferien
Bilag:
Regnskab for årsmøde 2017

Kl. 15.00-16.00M øde med Økonomi- og Indenrigsministeriet
v. / Torben Buse, afdelingschef
• Den kommende sammenhængsreform
• Det kommende udspil fra ledelseskommissionen
• Den afbureaukratisering der nu er taget hul på med udspillet ”Mere frihed. Mindre bureaukrati.
Alle skal med. En forenklet beskæftigelsesindsats”,
• Moderniserings- og effektiviseringsaftalen
• De forestående kommuneaftaleforhandlinger
• Status for den kommunale udligning
Hvad kommer emnerne til at betyde for den statslige styring af kommunernes opgaveløsning
og økonomi
Beslutning:
Torben Buse orienterede om den kommende afrapportering fra Finansieringsudvalget. De
øvrige emner blev ikke berørt. De vil blive drøftet ved en senere lejlighed.
Kl. 16.15-17.30 Møde med KommuneKredit
v. / Jens Lundager, Adm. Direktør, Henrik Andersen, Direktør, Christian Jeppesen, Leasingchef,
Jette Moldrup, Udlånschef, Guri Weihe, Public Affairs og OPP
• Offentligt / privat samarbejde. Hvor står vi i 2018?
• Billeasing - konsekvenser af ændring i registreringsafgiftsloven
• KommuneKredit seminarrække i kommunerne, 2018
Beslutning:
Diverse orienteringer fra kommuneleasing drøftet
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Fredag den 9. februar 2018
Kl. 9.00-10.00 Møde med Finansministeriet (hos Finansministeriet)
v. / Julie Vig Albertsen, afdelingschef
• Den kommende sammenhængsreform
• Det kommende udspil fra ledelseskommissionen
• Den afbureaukratisering der nu er taget hul på med udspillet ”Mere frihed. Mindre
bureaukrati. Alle skal med. En forenklet beskæftigelsesindsats”,
• Moderniserings- og effektiviseringsaftalen,
• De forestående kommuneaftaleforhandlinger
• De påbegyndte overenskomstforhandlinger.
Hvilket styringsdesign i og af kommunerne kommer ovenstående til at fremme?
Beslutning:
Emnerne blev drøftet. Finansministeriet arbejder med flere tiltag til effektivisering af den
offentlige sektor.

Kl. 10.30-12.00 Møde med KL (hos KL)
v. / Morten Mandøe, cheføkonom
• Den kommende sammenhængsreform
• Det kommende udspil fra ledelseskommissionen
• Styrings- og effektiviseringsprogrammet
• Mulige styrings- og effektiviseringsprojekter i regi af KL med deltagelse af kommuner
o Budgetlægning: hvad er politik og hvad er teknik; hvordan skal processen være for service,
overførsler, medfinansiering, anlæg, indtægter
o Udmøntning af overenskomster mv. til driftsoptimering
o Anvendelse af kompetenceudvikling til driftsoptimering
o Prioritering og styring af anlæg, herunder anvendelse af OPP
o Budgetopfølgning; politisk redskab; større træfsikkerhed; kobling til budgetlægning
• Samarbejdet mellem KL og ØDF i al almindelighed
Bilag:
Samarbejdsaftale mellem KL og ØDF
Beslutning:
- Samarbejdet fortsætter som hidtil
- Hovedbestyrelsen mødes med KL igen efter sommerferien og snakker KØF og budgetlægning
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