
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Referat 
 

Direktionen 
28-04-2015 09:30 

 
Henning Hansens kontor kl. 9.30-13.00. Afbud HJL pga. Politisk Fo-

rum (TM) 
 
 
 
 
 



Direktionen  28-04-2015 

Ikast-Brande Kommune   1

Udvalgsmedlemmer: 
Henning Hansen 
Hans Jørn Laursen 
Inger-Lise Katballe 
Flemming Storgaard 
 
Fraværende: 
Hans Jørn Laursen 
 
 
Bemærkninger til dagsorden: 
 
 



Direktionen  28-04-2015 

Ikast-Brande Kommune   2

Indholdsfortegnelse: 
 

Åbne sager 

2. Fundraising og fondsdatabase ........................................................................................... 9 

Åbne meddelelser 

Direktionsmøder - Øvrigt og opgaveliste ................................................................................ 11 



Direktionen  28-04-2015 

Ikast-Brande Kommune   3

Åbne sager 

1. Indstilling til Pilotkommune for KY / KSD 

 

Beslutning 

Indstillingen godkendt.  

 

Indstilling 

Økonomidirektøren indstiller, at  

 

• Ikast-Brande Kommune tilbyder sig som pilotkommune. 

 

Sagsbeskrivelse 

1. Sagsoverblik over monopolbrud 

 

Der er valgt leverandør, og kommunerne skal nu tage stilling til, om de vil indgå som pilotkommu-

ner.  

 

Den foreløbige implementeringsplan viser, at udrulning af de nye it-systemer Kommunernes Ydelses-

system (KY) og Kommunernes SygeDagpengesystem (KSD) påbegyndes 3. kvartal 2016 og vil 

strække sig frem til 4. kvartal 2017.  

 

2. Business Case 

 

Da it-systemerne endnu ikke er færdigudviklede er det ikke muligt at udarbejde en endelig business 

case, men på baggrund af udmeldinger fra KOMBIT forventes der besparelser på arbejdsprocesser 

henholdsvis 20 % på KY og 40 % på KSD samt 25 % på it-systemet.  

 

Dette svarer til 1,7 mio (tal fra BDO rapport) kr. for Ikast-Brande Kommune, her 650.000 kr. til sel-

ve it-systemerne. 

 

3. Pilotkommune 

 

Kommunen skal indgive deres ønske om deltagelse som pilotkommune senest d. 1. maj 2015.  

KOMBIT vil herefter udvælge 5-9 pilotkommuner, der skal deltage i henholdsvis 1. bølge og 2. bølge. 

 

Styregruppen for monopolbrudsystemerne i Ikast-Brande Kommune indstiller, at vi tilkendegiver, at 

vi ønsker at deltage som pilotkommune, og indstiller at vi søger om at blive pilotkommune for enten 

KY eller KSD, men med favorit for KY, som har en større volumen. 

 

Indstillingen hviler på en drøftelse og afvejning af fordele og ulemper ved at indgå som pilotkommu-

ne, jfr. Figur 1.  



Direktionen  28-04-2015 

Ikast-Brande Kommune   4

                                                     Figur 1 

 

En klar fordel ved at blive udvalgt som pilotkommune er, at kommunen vil kunne fremrykke realise-

ringen af den økonomiske gevinst, hvilket også har været en stor katalysator for kommunens be-

slutning.  

 

Ved at indgå som pilotkommune får vi adgang til særlig støtte fra KOMBIT og leverandøren i imple-

menteringsfasen. Kommunen forpligter sig samtidig til at til at videreformidle erfaring til andre 

kommuner. 

 

Hvilke opgaver pålægges en pilotkommune? 

Opgaverne pilotkommunerne skal udføre vil ske i forbindelse med ’Pilotfasen bølge 1 og 2’ og ’Udrul-

ning bølge 3-8’, jfr. Figur 2. 
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                          Figur 2 

Det der helt konkret skal ske under ’Pilotfasen bølge 1 og 2’ er, at pilotkommunerne skal teste de 

nye it-systemer. Under ’Udrulning bølge 3-8 vil kommunerne bl.a. skulle bidrage med deres erfarin-

ger til de andre kommuner.  

 

Opgaverne, pilotkommunerne skal udføre, er endnu ikke endeligt defineret, men KOMBIT er kommet 

med et udkast til de opgaver, pilotkommunerne vil skulle varetage ift. kommunernes sygedagpenge-

system (KSD), jfr. Figur 3. 

                        Figur 3 

 

 

Behov for øget ressourcer i pilotperiode 

KOMBIT gør ansøgere til pilotfasen opmærksom på, at de skal forvente et hårdt slidt i perioden, som 

jfr. implementeringsplan løber over et år.  
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Det vil være en forudsætning for deltagelse som pilotkommune, at Ydelseskontoret tilføres ekstra 

ressourcer svarende til 1 fuldtidsmedarbejder i et år. 

 

Budgetmæssige konsekvenser 

Gevinstrealisering ved at indføre KY og KSD i forhold til det nuværende KMD Aktiv og KMD Sygedag-

penge vil blive fremrykket 6-9 måneder. Den forventede gevinst er endnu ikke endelig opgjort, men 

forventes at være i størrelsesordenen 834.473 kr. for KY og 816.018 kr. for KSD, når de er fuldt im-

plementeringen. 

 

Pilotkommune (KY) 

     

       
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

It-besparelser    35.000 kr. 

 235.000 

kr. 

 235.000 

kr. 

235.000 

kr. 235.000 kr. 

Besparelser på 

arbejdsprocesser     

 480.000 

kr. 

 640.000 

kr. 

640.000 

kr. 640.000 kr. 

Øgede ressourcer 

(3 md.)   

-100.000 kr.  

(9 md.)   

-300.000 

kr.         

I alt -100.000 kr. 

-265.000 

kr. 

715.000 

kr. 

875.000 

kr. 

875.000 

kr. 875.000 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilotkommune (KSD) 

     

       
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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It-besparelser    

 365.000 

kr. 

 415.000 

kr. 

 415.000 

kr. 

415.000 

kr. 

415.000 

kr. 

Besparelser på 

arbejdsprocesser     

 300.000 

kr. 

 400.000

kr. 

400.000 

kr. 

400.000 

kr.  

Øgede ressourcer 

(3 md.)   

-100.000 kr.  

(9 md.)   

-300.000 

kr.         

I alt -100.000 kr. -65.000 kr. 

715.000 

kr. 

815.000 

kr. 

815.000 

kr. 

815.000 

kr. 

 

 

 
Ikke pilotkommune 

(KY) 

     

       
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

It-besparelser      

35.000 

kr. 

 235.000 

kr. 

 235.000

kr. 

235.000 

kr. 

Besparelse på 

arbejdspro-

cesser   

  

 480.000 

kr. 

 600.000 

kr. 

600.000 

kr. 

Øgede res-

sourcer 

      

I alt 

  

35.000 

kr. 

715.000 

kr. 

715.000 

kr. 

715.000 

kr. 

 

 

 

 

 

 
Ikke pilotkommune 

(KSD) 

     

       
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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It-besparelser      

 365.000

kr. 

 415.000 

kr. 

415.000 

kr.  

415.000 

kr. 

Besparelser 

på arbejds-

processer   

  

 300.000 

kr. 

 400.000 

kr. 

400.000 

kr. 

Øgede res-

sourcer 

      

I alt 

  

365.000 

kr. 

715.000 

kr. 

715.000 

kr. 

715.000 

kr. 

 

 

Bilag 

Ingen. 
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2. Fundraising og fondsdatabase  
Åben - 2012/45074 
 

Beslutning 

Indstillingen vedr. fondsdatabasen godkendes.  

Når udkast til strategi for fundraising er klar, drøftes den med afdelingschefgruppen.  

 

Indstilling 

Økonomidirektøren indstiller, at 

 

• fondsdatabase fortsætter i 2015, 2016 og 2017  

• fremtidig organisering af indsatsen drøftes 

• indsatsen evalueres i 2017  

 

Sagsbeskrivelse 

Direktionen bedes drøfte og tage stilling til, hvordan den fremtidige fundraisingindsats skal 

organiseres på baggrund af erfaringer de sidste to år.  

 

Direktionen besluttede den 26-02-2013 at etablere en netværksorganisation med det formål 

at opkvalificere og systematisere den fundraising, der allerede finder sted i organisationen. 

Der er både fast og ad hoc deltagelse i netværket. Det blev endvidere besluttet, at netvær-

ket de to første år kan inddrage ekstern viden hvorefter opgaven overdrages til en intern 

person. 

 

Der blev afsat 274.000 kr. til formålet. Forbruget pr. dags dato er 164.542 kr. som stort set 

er gået til indkøb og drift af puljeguide.dk, som er en fondsdatabase over fonde og puljer, 

samt til medfølgende kurser og oplæg.  

 

Netværket har afholdt fire møder, herunder en uddannelsesdag, der er afholdt informations-

møder om puljeguide.dk til foreningslivet, der er lagt information på intranettet og der er 

udviklet en idé- og projektbeskrivelsesskabelon. Desuden deltager vi i erfanetværk i Region 

Midtjylland og puljeguide.dks erfagruppe.  

Herudover har der været afholdt mange bilaterale møder og workshops med vejledning og 

sparring til foreninger og andre private aktører, som vil fundraise til konkrete projekter. Pt. 

er 50 lokale foreninger registreret til at bruge puljeguide.dk.  

 

Det vurderes hensigtsmæssig at fortsætte med at tilbyde et fondsdatabasesystem til for-

eningslivet og ansatte. Den årlige udgift til det nuværende system vil fremover være på 

36.000 kr. modsat de nuværende 82.000 kr. årligt. Der findes andre udbydere af fondsdata-

baser, hvor den billigste (fonde.dk) kan indkøbes for 20.000 kr. årligt. Dette indebærer, at 

foreninger skal flyttes over på den ny database, hvilket ikke anbefales.  
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Udgiften til driften af det nuværende fondsdatabasesystem vil således være på 36.000 kr. i 

2015, 2016 og 2017 eller 108.000 kr. i alt. Udgiften finansieres af restbeløbet i den oprinde-

lige bevilling under Mental Frikommune. Herefter genoptages sagen til fornyet behandling.  

 

Det er ikke muligt at lave en opgørelse over de fondsmidler, som er blevet hjemtaget som 

direkte følge af fondsdatabasen. Men den generelle indsats med fundsraising har bl.a. med-

ført medfinansiering på 400.000 kr. under Grøn Vækst midlerne til et erhvervsturismepro-

jekt, 50.000 kr. til tandemcykel til en institution, samt diverse bevillinger til foreninger, der 

har eksempelvis fået medfinansiering fra Ikast-Brande Kommune til projekter.   

 

Den største fordel af indsatsten ind til videre har således været i forhold til det eksterne ni-

veau. Den interne fundraisingindsats har derimod ikke været en succes. Der skal derfor ta-

ges stilling til, hvordan den fremtidige indsats skal organiseres og systematiseres, såfremt 

dette er ønsket. Bl.a. skal strategien, formålet og effekterne være tydeligere, ressourceallo-

keringen mere præcist defineret og der skal sikres en større ledelsesmæssig opbakning.  

 

Handlemuligheder intern organisering:  

- emnet drøftes i chefgruppen med henblik på en mere forpligtende strategi for fundraising 

med allokering af de nødvendige medarbejderressourcer. 

- der ansættes en centralt placeret fundraiser / projektmedarbejder, som skal finansiere sig 

selv.  

- emnet afventer afklaring på processen vedrørende AB18, hvor der bl.a. er fokus på samar-

bejde på tværs af fagområder.  

 

Budgetmæssige konsekvenser 

Ingen.  

 

Bilag 

Ingen. 
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Åbne meddelelser 

 

 

 

 

Direktionsmøder - Øvrigt og opgaveliste  
Åben - 2012/50244 
 

Formanden 

• Besparelsesproces - 99 mio.: Program for Studietur til Vejle samt udvidet resume 

af nøgletal jf. dir. 21-04-2015 drøftes.  

Bilag: Nøgletal IBK og Vejle inkl. resume v. 2. OBS bilag er revideret siden FS 

sidst udsendte pr. mail. 

Programudkast Studietur til Vejle 

Programmet blev revideret. LGØ sender programmet til Peter Karm i Vejle og 

koordinerer med Laila.  

FS udsender nøgletal til byrådet i dag.  

 

• Besparelsesproces - 99 mio.: Program for dialogmøde om overordnet prioritering 

af fordeling af besparelser den 05-05-2015. Primært drøftes nyeste version af 

besparelsesoversigten fra FS, som skal bruges på gruppeformandsmødet 28-04-

2015.  

Bilag (ikke vedhæftet): Nyeste reduktionsplan udsendt af FS pr. mail 24-04-

2015.  

FS’ bilag blev drøftet og tilrettet. Bilagene benyttes på møde med gruppefor-

mænd 28-04-2015. Det overvejes, om nyhedsbrev til ansatte om muligt kan ud-

sendes inden byrådsmødet 18-05-2015.  

 

• I forslag nr. 23 fra budgetseminaret i marts blev status på Mental Frikommune 

efterspurgt. Status som beskrevet i bilag drøftes.   

To bilag vedlagt: Statusnotat Mental Frikommune april 2015 samt udgiftsoverblik 

2011-2015. 

Godkendt med enkelte rettelser.  

 

• Hvad gør vi med emnet Ismail rejste den 07-04-2015. Fakta på bordet? § 17,4-

udvalg? Genoptaget fra 21-04-2015. 

FS undersøger om det er muligt at få lokale tal fra UU. Emnet drøftes igen 2. ju-

ni.  

 

• Hvordan kan vi som kommune fremme borgernes muligheder for at være aktive? 

Overvej: gøre-godt-genet, tidligt, faglige standarder, hvem tager initiativet, 

hvem planlægger og designer. ”Status på Aktive borgere skaber…” 

(opfølgning på chefmødet).  

Julie K. Olsen deltog.  

Bilag: Afdelingschefmøde 14-04-2015 - referat. 
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Drøftet. Julie og HH arbejder videre med Aktive borgere… 

Samskabelsesværksted v. Frivilligrådet er undervejs ifm. frivillig fredag. Produkt: 

Nogle idéer som nogle forhåbentlig vil drible videre med.  

 

• Direktionsmødet 05-05-2015: TMU har møde 10-15.00.  

Direktionsmødet afholdes kl. 8-10.00 i Ikast.  

 

• Tidlig tirsdag 05-05-2015: Fleksibel ledelse i komplekse offentlige organisationer 

v. Claus Elmholdt ass. prof. Deltagelse? 

Ingen deltagelse.  

 

• Direktionsmøde 12-05: HH har andet møde i kalenderen (Brande 10-11). HJL har 

afbud.  

Direktionsmødet afholdes 8.15-9.45 i Brande hos Inger-Lise.  

 

• Direktionsmødet 19-05-2015: ILK har afbud formiddag. Der er afdelingschefmø-

de kl. 13-16.00.  

Afdelingschefmødet bliver fra kl. 13-15.00 (emne: Velfærdsteknologi og robuste 

ældre). Afholdelse af direktionsmødet drøftes på næste uges møde, så HJL kan 

byde ind.   

 

• Timen før byrådsmødet 18-05-2015: Emne? 

Timen før byrådsmødet 22-06-2015: Tilbagemelding fra Socialstyrelsens Task 

force analyse for området for udsatte børn (45 min). 

Maj: Besøg i Vejle Kommune  

Juni: Afrapportering fra borgervenlig kommune samt tilbagemelding fra Task 

Force.  

September: CESSO.  

 

Øvrige udvalgsmedlemmer 

 

 

Direktør 

 

 

Bilag 

Nøgletal IBK-Vejle inkl. resume v2 

Programudkast studietur til Vejle 11-05-2015 

Statusnotat på Mental Frikommune april 2015 

Status Mental Frikommune - udgiftsoverblik pr. april 2015 

Afdelingschefmøde 14-04-2015 - referat 
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Direktionens opgaveliste 

ktionens opgaveliste er et fast punkt, hvor direktionen anmelder kommende sager til drøftelse i direktio-

nen med angivelse af mødedato, emne, beslutning, frist, ansvarlig. Punktet ajourføres på hvert direkti-

onsmøde. 

 

3. Mødedato  Emne  Kommentar Ansv 

Ikke planlagt Innovationspris – koncept mv.  Jf dir. 27-08-2013 HH 

Ikke planlagt - 

punktet overvejes 

løbende 

Orientering om § 17, 4.  

Behovet overvejes løbende 

Øvrigt 

  

HH 

Ikke planlagt - 

punktet overvejes 

løbende  

Strategi2020: hvor langt er udvalgene/direktørerne 

med at føre strategien ud i livet? Skal noget koordi-

neres på tværs? 

Øvrigt HH 

December/januar 

2015 

Opfølgning på direktionsseminar vedr: Når der kan 

findes plads til det i direktionens aktivitetsplan:  
- Der sættes en time af til drøftelse af hver direk-

tørs oplæg fra direktionsseminaret. Direktørerne 
medbringer selv oplægget.  

- Resultatformidling af Mental Frikommune fx for 
Byråd vendes igen. 

- Direktionskommunikation (nyhedsbrev findes 

ikke længere) vendes igen.  

- Helhedsnetværket fra Rikke Berg vendes igen.  

Øvrigt HH 

Ikke planlagt Helhedsnetværk fra Rikke Berg jf. dir. seminar okto-

ber 2014.  

Bilag: Materiale modtaget fra Assens Kommune om 

”Hel Familie”.  

Øvrigt HH 

? 2015 Opfølgning på AB18 i Handicapteamet inden 01-01-

2015.  

 

Jf. dir. 16-09-2014 – 3 

valgte emner. Afventer 

besked fra Steen, de er 

ikke gået i gang. 

HJL 

Ikke planlagt Nøgletalsnotat på skoleområdet: Indextal og løn-

sammenligning udarbejdes jf. dir. 21-04-2015.  

Øvrigt 

Bilag 

FS 

28-04-2015 Direktionsmøde kl. 9.30-13.00 

Politisk Forum (TM). Direktionsmødet fastholdes – 

afbud fra HJL.  

  

28-04-2015 Besparelsesproces - 99 mio.: Studieture til hhv. Vej-

le (program fra Hedensted afventer nøgletal): Pro-

gram v. HH/LGØ. Udvidet resume af nøgletal jf. dir. 

21-04-2015.  

Bilag: Nøgletal IBK og Vejle inkl. resume v. 2 

Øvrigt HH 
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28-04-2015 Besparelsesproces - 99 mio.: Program for dialogmø-

de om overordnet prioritering af fordeling af bespa-

relser den 05-05-2015 primært drøftes nyeste be-

regninger til gruppeformandsmøde – nyeste oplæg 

FS beregning udsendes igen)  

Øvrigt HH 

28-04-2015 Hvad gør vi med emnet Ismail rejste den 7. april 

2015. Fakta på bordet ? § 17,4-udvalg ? 

Øvrigt HH 

28-04-2015 Hvordan kan vi som kommune fremme borgernes 

muligheder for at være aktive? Overvej: gøre-godt-

genet, tidligt, faglige standarder, hvem tager initiati-

vet, hvem planlægger og designer. 

”Status på Aktive borgere skaber…” 

 (opfølgning på chefmødet) 

Øvrigt 

Bilag: Referat chefmøde 

 

Julie deltager – ca. kl. 

10 – vi ringer 

 

HH 

28-04-2015 Direktionsmødet 05-05-2015: TMU har møde 9-

16.00. Møde tidligt? 

Øvrigt HH 

28-04-2015 Direktionsmødet 19-05-2015: ILK har afbud formid-

dag. Der er afdelingschefmøde 13-16.00.  

Øvrigt HH 

28-04-2015 Tidlig tirsdag 05-05-2015: Fleksibel ledelse i kom-

plekse offentlige organisationer v. Claus Elmholdt 

ass. prof. Deltagelse? 

Øvrigt HH 

28-04-2015 Indstilling til pilotkommune til KY/KSD SAG FS 

28-04-2015 Timen før byrådsmødet 18-05-2015: ? 

Timen før byrådsmødet 22-06-2015: Tilbagemelding 

fra Socialstyrelsens Task force analyse for området 

for udsatte børn.  

Øvrigt  HJL 

28-04-2015 I forslag nr. 23 fra budgetseminaret i marts blev sta-

tus på Mental Frikommune efterspurgt.   

Øvrigt HH 

28-04-2015 Fundraising – hvad skal der ske fremadrettet? Sag.  

Afventer besked fra 

Henrik L.  

FS 

05-05-2015 Direktionsmøde kl. FLYTTES pga. TMU?? tidligt! 

afventer svar fra HJL 

TM kl. 13.00 hh REGIONALMØDE 

Tidlig tirsdag kl. 7.30-9.00. 

  

05-05-2015 99 mio. besparelsesproces og arbejdet med forslag 

og deres handling jf. dir. 07-04-2015: 

- Opsamling på arbejdet med forslag fra budget-

seminaret og de svar, der er tilgængelige p.t. jf. 

dir. 07-04-2015 

 FS 

05-05-2015 Forberedelse af timen før byrådsmødet 18-05-2015 

(er måske vinget af) 

Øvrigt HH 

05-05-2014? Opfølgning på evaluering af chefmøder mv 

VENTE til alle er der 

Øvrigt 

Bilag: Referat chefmøde 

HH 

05-05-2015 Samarbejdsaftale mellem Familierådgivningen og 

Center for Rusmiddelbehandling 

Sagen afventer godkendelse fra HJL.  

SAG 

Fra Christina Würtz.  

 

ILK/H

HJL 
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05-05-2015 Direktionsmødet 18-08-2015: ILK/HH har afbud 

formiddag. Der er afdelingschefmøde 13-16.00.  

(tages kun på, hvis HJL er der) 

Øvrigt HH 

05-05-2015 ESDH-udbud: Godkendelse af konsulentfirma og ud-

gift til dette 

Øvrigt FS 

12-05-2015 Direktionsmøde kl.  

ØU kl. 13.00. ILK går kl. 11.30 (møde i den kom-

munale sundhedsstrategiske grp.) 

Afbud fra HJL (ferieuge) 

  

12-05-2015 Sundhedsaftale: Planlægningsproces vedrørende 

disponering af 1,5 mio kr. i 2015 

Sag fra Margit A.  ILK 

19-05-2015 Direktionsmøde kl. ?-13.00 FLYTTES? 

Afdelingschefmøde 13-16.00 

ILK Dassos indtil kl. 13.00.  

  

19-05-2015 Orientering fra Økonomi- og Planudvalgets møde 

den 12-05-2015 og Byrådets møde den 18-05-2015 

Øvrigt HH 

19-05-2015 Komplicerede borgerforløb Sag (fra TUC) ILK 

 Afrapportering til byrådet vedr. §17, 4 om borger-

venlig kommune samt drøftelse ”10 sager med util-

fredse  borgere”.  

  

26-05-2015 

27-05-2015 

Direktionsmøde kl.  

(dir. møde flyttet pga. FS afbud) 

  

27-05-2015 Tidlig tirsdag 02-06-2015: Fra 2 til 165 medarbejde-

re på 7 år v. Ulrik Jespersen, direktør. Deltagelse? 

Øvrigt HH 

27-05-2015 Forberedelse af Byrådets dialogmøde 17-06-2015 Øvrigt HH 

27-05-2015 CK deltager på direktionsmøde 02-06-2015. Emner 

til drøftelse? (CK deltagelse 19-05 er aflyst) 

OBS CK deltager også d. 16/6, overvej aflysning af 

den ene, når vi kommer tættere på.  

Øvrigt HH 

Juni 2015 Ikast-Brande Kommune på Facebook. Dir. 03-03-

0215: Projektet igangsættes. Status herunder res-

sourcetræk drøftes på et direktionsmøde i juni.  

Øvrigt HH 

Juni 2015 Hjælpemiddelområdet: ressourcer og ventetider. 

Opfølgning jf. dir. 17-03-2015 

Sag ILK 

02-06-2015 Direktionsmøde kl.  

Tidlig tirsdag kl. 7.30-9.00. 

ILK går kl. 13.30 pga. formøde i Brande 

  

02-06-2015 CK deltager på direktionsmøde kl. 11.30-13.00 Øvrigt HH 

09-06-2015 Direktionsmøde kl.  

TM kl. 13.00 

  

09-06-2015 Forberedelse af timen før byrådsmødet 22-06-2015 Øvrigt HH 

09-06-2015 CK deltager på direktionsmødet 16-06-2015. Emner 

til drøftelse? 

Øvrigt HH 

16-06-2015 Direktionsmøde kl.  

ØU kl. 13.00 

  

16-06-2015 CK deltager på direktionsmøde kl. 11.30-13.00 Øvrigt HH 
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23-06-2015 Direktionsmøde kl. ?-? (kort møde pga. konferen-

ce om robuste ældre) 

  

23-06-2015 Orientering fra Økonomi- og Planudvalgets møde 

den 16-06-2015 og Byrådets møde den 22-06-2015 

Øvrigt HH 

23-06-2015 Prioritering af forslag til drifts- og 

anlægsbudget samt nye forslag fra 

politiske grupper/partier. 

SAG 

(fra tidsplanen) 

FS 

30-06-2015 Direktionsmøde kl. ?-13.00 

Afdelingschefmøde 13-16.00 

ILK afbud pga. ferie 

  

Juli 2015 Ingen direktionsmøder pga. sommerferie   

04-08-2015 Direktionsmøde kl.    

04-08-2015 Forberedelse af Byrådets dialogmøde 17-08-2015 Øvrigt HH 

11-08-2015 Direktionsmøde kl.    

    

18-08-2015 Direktionsmøde kl. 13-16.00 FLYTTES? 

(jf. mail fra HH 12-11-2014 Afbud fra ILK pga. Das-

sos).) Afdelingschefmøde 13-16.00 

BY dialog 16-19.00. ØU kl. 19 

  

18-08-2015 Behandling af 

halvårsregnskabet/forventet 

regnskab 2015. 

SAG 

(fra tidsplanen) 

FS 

18-08-2015 Forberedelse af Byrådets dialogmøde 09-09-2015 Øvrigt HH 

    

25-08-2015 Direktionsmøde kl.  

TM kl. 13.00 
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Mødet hævet kl.: 12:30 

 

 

 

    Henning Hansen    Hans Jørn Laursen  

    Inger-Lise Katballe    Flemming Storgaard  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 


