Økonomidirektørforeningen

Hovedbestyrelsen for
Økonomidirektørforeningen

Bestyrelsesmøde
Torsdag den 9. april 2015 kl. 12:00 – 16:00
Sted:

Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Deltagere:

Tom Ahmt, formand – Aabenraa Kommune
Erik Kjærgaard Andersen, Region Sjælland – Holbæk Kommune
Mogens Kruse Andersen, Region Nordjylland – Thisted Kommune
Lisbeth Hansen, Region Midtjylland – Silkeborg Kommune
Eddie Dydensborg, Region Syddanmark – Esbjerg Kommune
Kis Æbeløe, sekretær – Aabenraa Kommune

Afbud:

Jette Møberg, Region Hovedstaden – Allerød Kommune
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1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning:
Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesseminar den 22.-23. januar 2015
Bilag:
Referat fra bestyrelsesseminar den 22.-23. januar 2015.

Beslutning:
Godkendt.
Der var for lidt tid afsat til årets seminar. Skal indgå i planlægningen af næste seminar.

3. Årsmødet 2015
Der gives en status for årsmødet 2015.
COK fremlægger ideer/udkast til program til årsmødet.
Klaus Axelsen og Anne Skjelborg, COK, deltager.
Bilag:
Udkast til program for årsmødet 2015
Bilag til program

Beslutning:
COK gennemgik udkast til program.
COK indarbejder bestyrelsens input i programmet og fremsender nyt udkast senest
fredag den 17. april til formanden, som rundsender til bestyrelsen til kommentering.
Samtidig er der mulighed for at drøfte oplægget i forbindelse med Ø98-mødet den 21.
april. Umiddelbart herefter meldes der tilbage til COK, som dermed kan begynde
booking af foredragsholdere mm.
COK overvejer cases i forhold til samspil kommune/erhvervsliv/nabokommune.
Hovedbestyrelsen medvirker med forslag til, hvem der kan stå for workshopperne.

4. Årsmødet 2016
Bestyrelsen skal fastlægge dato og geografisk placering af årsmødet for 2016.
Klaus Axelsen og Anne Skjelborg, COK, deltager.
Bilag:
Præsentation af konferencefaciliteter mm.

Beslutning:
COK undersøger muligheder og priser for afholdelse af mødet i Hovedstaden. Forslag
sendes til formanden, som rundsender til kommentering hos bestyrelsesmedlemmerne.
Såfremt afholdelse af mødet i Hovedstaden ikke kan lade sig gøre, afholdes mødet på
Hotel Comwell, Korsør, den 09.-10. november 2016.
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5. Studietur
Der blev ved sidste bestyrelsesmøde besluttet, at en studietur til Dublin skulle
planlægges. For at studieturen skulle blive til noget, skulle der være en minimum
deltagelse på 30 personer.
Der er 34 tilmeldte til studieturen, hvoraf 3 er fra KMD.
Status fra Flemming Storgaard er, at billetter hos flyselskabet er reserveret, og han
er i god kontakt med ambassaden om besøgene.
Bilag:
Udkast til program til studietur (udsendt sammen med invitation).

Beslutning:
Orientering givet.

6. Udvikling af hjemmeside / app
Det er undersøgt hos firmaet, Co3, som står for vores hjemmeside, om der er
mulighed for udvikling af en app igennem dem. Det er det desværre ikke.
Co3 anbefaler i stedet for, at vores nuværende hjemmeside udvikles, så den er
responsiv /tilpasser sig ved benyttelse af hjemmesiden på pc, tablet og mobil.
Et eksempel på løsningen ses her: www.tme.dk. Denne hjemmeside er responsiv på
de tre enheder.
Co3 foreslår:
- At hjemmesiden bygges om, så den kan benyttes på alle enheder.
- At lave et re-design af hjemmesiden, så den får et nutidigt udtryk.
Prisen for denne løsning vil være ca. 50.000 – 80.000 kr.
Det er også undersøgt, hvad prisen for udvikling af en app vil koste:
- Koncept, kravspecifikation, design og grafik vil koste 80.000 kr.
- Platform til iPhone vil koste 60.000 – 75.000 kr.
- Platform til Android telefoner vil koste 60.000 – 75.000 kr.
- Platform til Windows telefoner vil koste 80.000 – 100.000 kr.
Det samlede beløb for udvikling af en app vil være ca. 230.000 kr. for løsning til
iPhone og Android. For løsning til alle tre platforme vil beløbet være ca. 330.000 kr.
Firmaet, Alexandra Instituttet, hvor prisen for udvikling af en app er efterspurgt,
foreslår også løsningen med at lave vores hjemmeside responsiv, så den kan tilpasse
sig pc, tablet og mobil.
Formanden indstiller,
at hjemmesiden opdateres, og der ikke på nuværende tidspunkt udvikles en app.

Beslutning:
Der arbejdes videre med en opdatering af hjemmesiden.
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7. Fælles hovedtemaer for kredsene
Beslutning:
Hovedbestyrelsen ønsker ikke at pålægge kredsene at tage bestemte emner/temaer
op. Det blev drøftet:
 Hvordan ideer opsamles?
 Hvordan kredsene kan inspirerer hinanden?
 Samarbejde med andre chefforeninger
Medtages som punkt igen på næste møde.

8. Nyt fra formanden
Orientering om:
 ØDF-formandskabet deltager sammen med 6 andre kommuner i møde hos KL
den 22. april 2015 vedr. effektiviseringsinitiativer i forhold til regeringen.
 Aktindsigt vedr. KITA.

9. Nyt fra kredsene


Sjælland:
Arrangement vedr. udligning på beskæftigelsesområdet mm. afholdt i marts med deltagelse af Morten Mandøe og Niels Jørgen Mau. God opbakning.
Planlægger 12-12 arrangement sammen med Hovedstaden.



Syd:
Afholdt 12-12 arrangement sammen med Midt med fokus på bl.a. effektstyring med
deltagelse af BDO, Holbæk og Horsens Kommuner. På anden dagen var der fokus på
økonomichef vs. økonomidirektør rollen samt 4 forskellige bud på strategisk arbejde i
økonomiafdelingen. 31 deltog.
21. maj om eftermiddagen planlægges fællesarrangement med Midt.



Midt:
Se ovenfor under Syd vedr. fællesarrangement.
27. april afholdes fællesarrangement med Nord.
I august planlægges fællesarrangement med Midt.
I november planlægges arrangement i fællesskab med KTC.



Nord:
Se ovenfor under Midt.

10. Eventuelt


Henvendelse fra KORA om deltagelse i forskningsprojekt vedr. ældres
betydning for den kommunale økonomi.
Formanden meddeler KORA, at der kan tages kontakt til økonomidirektør Ole
Kristensen, Slagelse Kommune, som er tovholder på et KORA-projekt. Her indgår
Køge, Slagelse, Næstved og Holdbæk kommuner, og de kan evt. samtidig indgå i
ovennævnte forskningsprojekt. Samtidig oplyses KORA om, at der kan tages kontakt
til Aabenraa, Silkeborg og Esbjerg kommuner.

11. Næste møde
Afholdes den 25. august kl. 12.30 hos KL (efter Ø98).
kl. 12.30-14.00: Bestyrelsesmøde
kl. 14.00-17.00: Møde med KOMBIT og KORA. 1½ time til hver.
Eddie Dydensborg kontakter KOMBIT og KORA for nærmere aftaler og sender skriv til
bestyrelsen med uddybende beskrivelse af indhold.
Tvivlsomt om Mogens Kruse Andersen kan deltage.
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