Forårs-seminar for Økonomidirektørforeningen
(Kreds Syd + Kreds Midt)

EMNER:
Praktiske erfaringer med effektbaseret styring
Ledelsesudfordringer og nye strategiske roller for økonomichefen
og økonomifunktionerne

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Dato: Torsdag 26. marts kl. 11.30 - Fredag den 27. marts kl. 13.00 (ca.)
Sted: Comwell Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop
Pris: 2.200 kr. pr. deltager.
Tilmeldingsfrist: 9. marts 2015 (tilmelding til Lone Madsen, Esbjerg Kommune,
lomad@esbjergkommune.dk, telefon: 7616 1043).

PROGRAM
Torsdag den 26. marts
11.30-12.30:

Ankomst, indkvartering og let frokost

12.30:

Velkomst og opstart

12.30-14.00:

Praktiske erfaringer med effektbaseret styring - Hvordan løser
man de barrierer og udfordringer, der kan være med at indføre
effektbaseret styring i kommunerne? Og hvordan tænkes effektstyringen
sammen med ledelsesinformation, mål og indikatorer? (BDO, Martin
Nordrup Andersen, Senior Manager)

14.00-15.00:

Opbygning og implementering af effektstyring i Holbæk
Kommune

(Claus

Strandmark,

Økonomichef,

Holbæk

Kommune)
15.00-15.30:

Pause

15.30-16.30:

Effektbaseret styring på beskæftigelsesområdet i Horsens
Kommune (Lone Bjørn Madsen, Specialkonsulent, Uddannelse og
Arbejdsmarked, Horsens Kommune)

16.30-17.30

Dialog i plenum (aktuelle udfordringer og perspektiver frem
mod budget 2016)

17.30-18.30:

Guidet gåtur i området (fornuftige sko er påkrævet)

19.00:

Middag (2 retters menu)

Fredag den 27. marts
8.15:

Arrangementet genoptages

8.15-10.00:

Økonomichefens rolle og organisatoriske placering - I løbet af de
seneste år er flere økonomichefer kommet til at referere direkte til
kommunaldirektøren uden at være en del af direktionen. Hvad giver det
af fordele og ulemper? Hvordan inddrages Økonomichefen i direktionens
arbejde? Hvilke beføjelser har Økonomichefen på tværs af
organisationen?
(Jacob Lundgaard, Lundgaard Konsulenterne, og Tom Ahmt,
Aabenraa Kommune, Formand ØDF).

10.00-10.15:

Pause

10.15-12.00:

Økonomiafdelingens rolle i organisationen - Økonomiafdelingen
har over en årrække ændret sig fra at være en afdeling med stort fokus på
driften til også at skulle rumme en stigende efterspørgsel efter mere
strategiske økonomistyring. Hvor langt er vi kommet med at ”omdanne”
vores afdelinger? Hvordan præger vi direktionen til at holde fokus på de
væsentligste opgaver? Giver centralisering øget professionalisme og
bedre udnyttelse af ressourcerne?


Søren Lorenzen, Økonomichef, Haderslev Kommune
(Omlægning fra decentral til central økonomifunktion)



Sarah Gaarde, Økonomi- og analysechef, Odense Kommune
(Strategisk styring og økonomistyring – 2 dele, der både er
uadskillelige og vanskelige at koble)



Eva Iversen, Økonomidirektør, Norddjurs Kommune
(Fastholdelse af direktionens fokus på økonomistyring som et
grundvilkår)



Jacob Kaiser, Økonomichef, Holstebro Kommune
(Kompetenceudvikling af økonomifunktionen + central
institutionsservice af administrative opgaver)

12.00-13.00:

Frokost og afgang

