Reunion og followup seminar om
Fremtidens Økonomistyring®
COK afholder reunion og followup seminar for alle nuværende og tidligere
deltagere på uddannelsesforløbet Fremtidens Økonomistyring® samt for
deltagere på rekvirerede kommunale forløb.
Formål

Temaet for de to dage er "Demografiens betydning for tildelingsmodellerne". Programmet
ledes af Per Nikolaj Bukh, som bliver suppleret af eksterne indlægsholdere med aktuel og
praktisk erfaring inden for området. Der er desuden indlagt tid til netværk og
erfaringsudveksling.
Vi indleder årets reunionarrangement med at gøre status på det arbejde, som Regeringen og
KL igangsatte med aftalen om kommunernes økonomi for 2014. Der blev opstillet et såkaldt
målbillede for god økonomistyring i kommunerne samt aftalt indsatser og temaer for det videre
arbejde. I det første indlæg vil Kontorchef Søren Rotvig Erichsen fra Moderniseringsstyrelsen
fortælle om dette arbejde. Hvordan blev målbilledet til, hvad består det af og hvad er formålet
med det? Herefter vil Søren fortælle, hvordan der i fælleskab med en række kommuner
arbejdes med et stort antal indsatser, som skal udvikle økonomistyringen i kommunerne.
Om eftermiddagen indleder Per Nikolaj Bukh årets tema, tildelingsmodeller baseret på
demografiske kriterier: I de kommende årtier vil der blive flere ældre i befolkningen. En række
nye bidrag fra sundhedsøkonomisk forskning har dog peget på, at det demografiske pres på
sundhedsudgifterne ikke bliver så markant, som stigningen i antallet af ældre umiddelbart
tilsiger. Dette skyldes, at en stor del af sundhedsudgifterne afholdes i de sidste leveår. Når
levetiden forlænges vil disse såkaldte terminaludgifter også blive udskudt. Datagrundlaget for
ældreplejeudgifter er ikke lige så godt som for sundhedsudgifter, men erfaringer tyder på, at
terminaludgifter har endnu større betydning i forhold til ældrepleje end for sundhedsudgifter.
Per Nikolaj opridser først nogle af de grundprincipper, som en del af deltagerne fra de senere
forløb af Fremtidens Økonomistyring allerede kender, men som er nye for dem, der deltog på
de første forløb. Herefter skitseres de grundlæggende udfordringer ved udvikling af
bevillingsmodeller baseret på demografiske og socioøkonomiske forhold.
Efter Per Nikolajs korte introduktion af de økonomistyringsmæssige konsekvenser af
demografiske modeller, vil chefkonsulent Thomas Bue Bjørner fra De Økonomiske Råds
Sekretariat vise, hvordan sundhedsudgifternes udvikling har været analyseret til brug for
vismandsrapporterne. Thomas vil for det første give en kortfattet introduktion til
beregningsmetoder og modeller; og for det andet vil han vise, hvilke konsekvenser
befolkningens aldring har for sundhedsudgifterne.
I forlængelse heraf vil seniorprojektleder Bo Panduro fra KORA præsentere, hvordan
budgetlægningen af de kommunale ældreudgifter i praksis kan organiseres, så der tages højde
for effekten af sund aldring mv..
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Programmets anden dag indledes med at økonomichef Brian Johansen fra Lolland Kommune
fortæller om den målrettede udvikling af økonomistyringen, som har været undervejs et par år i
Lolland Kommune. I indlægget tages udgangspunkt i Lolland Kommunes strategiske
udfordringer og det beskrives, hvilke krav dette stiller til økonomistyringen. Brian vil beskrive,
hvordan der i økonomiforvaltningen har været arbejdet med efteruddannelse af alle
medarbejdere og med en række konkrete udviklingsprojekter. Ligeledes vil en række af de
konkrete forandringsudfordringer blive diskuteret og resultaterne af de interne projekter vil blive
beskrevet. Der har været arbejdet med nye modeller til decentralisering af
specialundervisningsmidler og udvikling af styringsmodeller baseret på Activity Based
Costing.
I den sidste del af formiddagens program skifter vi emne, idet sekretariatsleder Pernille
BruunGuassora fra Sundheds og Ældreområdet i Holbæk Kommune vil vise, hvordan de
gennem et års tid har arbejdet med at udvikle et strategikort for Sundhed og Ældre. Pernille vil
fortælle hvordan arbejdet med strategikortet er forløbet, hvorfor gik vi igang? Hvordan greb vi
det an? Vores udfordringer undervejs med arbejdet? Og hvordan ser det færdige strategikort
så ud? Dernæst vil Pernille fortælle om den videre plan med strategikortet, skal det kaskaders?
Hvor? Og hvordan?

Målgruppe

Seminaret er udelukkende for alle nuværende og tidligere deltagere på uddannelsesforløbet
Fremtidens Økonomistyring® samt deltagere på rekvirerede kommunale forløb.

Tid og sted

Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding.
02.06. kl. 10.00  03.06.2014 kl. 13.30

Pris

Prisen er 4.500 kr. ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning.
Faktura sendes ud 34 uger før kursusstart.

Tilmeldingsvilkår

Tilmeld dig på cok.dk senest torsdag den 24.04.2014.
Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske
efter fristens udløb, hvis der er plads.
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

02.06.2014

10:00

Reunion og followup seminar om Fremtidens
Økonomistyring®
Velkomst samt præsentation af programmet og deltagerne
Professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet

10:15

Fremsyn og udsyn: På vej mod nye milepæle
Professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet

10:45

Pause

11:00

Målbilledet for god økonomistyring i kommunerne
Kontorchef Søren Rotvig Erichsen, Moderniseringsstyrelsen

11:50

Diskussion af deltagernes forventninger til fremtidens styringsbehov

12:15

Frokost

13:30

Den demografiske udfordring af økonomistyringsmodellen
Professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet

14:00

Sundhedsudgifter og levetid: Sund aldrings betydning for fremtidige
sundhedsudgifter
Chefkonsulent Thomas Bue Bjørner, De Økonomiske Råds Sekretariat

15:00

Pause og indkvartering

15:30

Effekten af sund aldring på ældreplejeudgifterne
Seniorprojektleder Bo Panduro, KORA

17:00

Diskussion og åbne emner

17:45

Pause

19:00

Middag

03.06.2014

Reunion og followup seminar om Fremtidens
Økonomistyring®

07:30

Morgenmad

09:00

Godmorgen, introduktion til programmet og opsamling fra den første dag
Professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet

09:15

Økonomistyring som et udviklingsprojekt
Økonomichef Brian Johansen, Lolland Kommune

10:30

Pause

10:45

Kommunale strategikort: Hvad betyder det?
Professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet

11:15

Strategikortlægning i Holbæk Kommune
Sekretariatsleder Pernille BruunGuassora, Holbæk Kommune

12:30

Afslutning
Professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet

12:40

Frokost
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