Økonomidirektørforeningen

Hovedbestyrelsen for
Økonomidirektørforeningen

Bestyrelsesmøde
Onsdag den 2. april 2014 kl. 12:30 – 16:00
Deltagere:

Tom Ahmt, formand – Aabenraa Kommune
Dorthe Randeris, Region Hovedstaden - Lyngby-Taarbæk Kommune
John Jensen, Region Syddanmark – Svendborg Kommune
Ole Helk, Region Nordjylland – Vesthimmerlands Kommune
Heidi Louise Sand, sekretær – Aabenraa Kommune

Afbud:

Erik Kjærgaard Andersen, Region Sjælland – Holbæk Kommune
Lisbeth Hansen, Region Midtjylland – Silkeborg Kommune

Økonomidirektørforeningen, Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 7376 7959- Hjemmeside: www.oedf.dk

Godkendelse af dagsorden
Beslutning
Godkendt

Godkendelse af referat fra sidste møde den 30. - 31. januar 2014
Bilag:
Referat fra bestyrelsesseminar den 30. - 31. januar 2014
Beslutning
Godkendt

Årsmødet 2014






Underemner til årsmødets emne ”Reformer”
Ideer til foredragsholdere til årsmødet
Gaver til årsmødet
Tilbud samt budget fra COK
Bordplan under aftenmiddag

Punkt 1 og 2 drøftes med udgangspunkt i de fremsendte forslag fra bestyrelsesmedlemmerne.
Klaus Akselsen fra COK deltager i punktet.
Beslutning
Underemner til årsmødets emne ”Reformer” blev blandt andet: ”Hvorfor reformer?”,
”Igangværende reformer” og ”Kommende reformer”. Der blev drøftet årsmødets
form, og der blev lavet et skelet til programmet.
Der blev drøftet ideer til foredragsholder, blandt andet Mette Frederiksen, professorer
i forhold til fremtidens reformer m.fl.
Gaver til årsmødet blev drøftet, og formanden afgør om der gives gaver.
Tilbud samt budgettet for årsmødet fra COK blev drøftet, og aftalen blev afklaret.
Bordplan under aftenmiddagen blev drøftet, og der laves ikke bordplan til middagen.
Der programlægges ikke underholdning mv. det undersøges om rammerne tillader at
man tager kaffen i andre lokaler efter middagen.
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Nyt fra formanden
Den tidligere bestyrelse havde delt kontakten til eksterne interessenter mellem sig.
Det foreslås, at denne praksis fortsættes, og det fastlægges, hvem der har den primære kontakt til de eksterne interessenter.
Formanden indstiller,
at der aftales en primærkontakt til interessenter herunder andre chefforeninger.
Beslutning
Der er aftalt primærkontaktpersoner i forhold til interessenterne:
John Jensen er primærkontaktperson i forhold til KORA og KOMBIT.
Dorthe Randeris er primærkontaktperson i forhold til PHD-projektet.
Erik Kjærgaard Andersen er primærkontaktperson i forhold til KommuneKredit, Socialchefforening og Tekniskchefforening.
Tom Ahmt er primærkontaktperson i forhold til KMD, KL, COK og
Kommunaldirektørforeningen.
Lisbeth Hansen er primærkontaktperson i forhold til Børn og Kulturchefforeningen.
Kenneth Andersen er primærkontaktperson i forhold til Primo.
Derudover blev der orienteret om:
at ØDF har effekter liggende, som kan bruges i kredsene, hvis der er behov,
at hjemmesiden muligvis skifter leverandør til et firma som er beliggende i Aabenraa,
at ØDF har skiftet til bankforbindelser beliggende i Aabenraa, og
at Tom har fået en henvendelse fra HK i forhold til Udbetaling Danmark, som der ikke
har været yderligere udtalelse til.

Nyt fra kredsene
Hovedstaden: har afholdt et kredsarrangement som omhandlede produktivitet.
Gribskov Kommune deltog, de fortalte om den proces de har været igennem i forhold
til ældreområdet.
4. september afholder kreds hovedstaden generalforsamling.
Nord: har også afholdt et kredsarrangement som omhandlede produktivitet. Derudover planlægger kreds nord en studietur til Madrid, hvor en af emnerne blandt andet
er krisestyring. Der er 12 deltager tilmeldt studieturen.
Der er ingen fremtidsplanlagte aktiviteter lige nu.
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Syd: afholder i juni et døgnseminar, som kommer til at omhandle tre temaer:
1. Opfølgning på økonomistyringsprojektet – status og forventede resultater fra de
nedsatte arbejdsgrupper/delprojekter med fokus på værdi for kommunerne
2. Øget standardisering og muligheder for etablering af fælles løsninger på tværs af
kommuner og/eller integreret administrativ service – muligheder for effektivisering af stabe gennem bedre samarbejde og koordination i den enkelte kommune.
Tema med fokus på opfølgning af kommuneaftalen for 2014.
3. Demografiske forskydninger og strukturelle ændringer i det kommunale landskab
– konsekvenser for kommunerne i regionen på sigt.
Derudover er der løbende netværksmøder for it og økonomi fra kreds midt og syd.

Punkter til drøftelse/beslutning


Ideer til Arbejdsgrundlag
Ideer
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

fra bestyrelsesseminaret den 30. - 31. januar 2014:
12 mia. problemstillingen
Produktivitetskommission
Samarbejde med andre chefgrupper
Fremtidens opgaver for effektiv service
Rolleskift
Produktivitet – Effektivitet
Afbureaukratisering
Budgetter – Effekt
Mini trepartsaftale
Økonomistyrelse
Synergi mellem afdelinger – samarbejde på tværs
Ejendomsadministration
Ændret rammevilkår i forhold til befolkning – vækst
”Kend dine kerneopgaver”
Fremtidens økonomiarbejder

Herudover drøftes forslag som er fremsendt fra bestyrelsesmedlemmerne.
Formanden indstiller,
at der udarbejdes et arbejdsgrundlag for perioden 2014 til 2015 med udgangspunkt i
de fremsendte ideer samt de på seminaret fremkomne ideer.


KOMBIT bestyrelse, ny medlem til portefølje gruppe

Beslutning
Ud fra ideerne til arbejdsgrundlaget er der valgt fem hovedoverskrifter: Samarbejde
med andre chefforeninger (Tom Ahmt), Fremtidens økonomimedarbejder (Tom
Ahmt), Kend dine kerneopgaver (John Jensen), Produktivitet (Dorthe Randeris) og
Urbanisering (Ole Helk). Der arbejdes videre med hovedoverskrifterne, hvor 1. maj er
deadline til udarbejdelse af udkastet til arbejdsgrundlaget for perioden 2014 til 2015.
John Jensen er valgt som medlem til KOMBIT’s portefølje gruppe.
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Eventuelt




Uddannelsestilbud i samarbejde med COK
Henvendelse fra Altinget
Næste bestyrelsesmøde

Forslag:
26. august 2014 – Hos KL, kl. 8.00 eller
4. september 2014 – Hos Comwell i Roskilde? eller
2. oktober 2014 – Hos Comwell i Roskilde?
Beslutning
Uddannelsestilbud i samarbejde med COK kommer med på næste
bestyrelsesmøde, hvor COK inviteres.
Henvendelsen fra Altinget takkes der nej til.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 2. oktober 2014 kl. 9:30 på Comwell i Roskilde.
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