
 

Center for Koncernstyring

  
November 2014



 

Opgaver i Center for Koncernstyring

□ Koordinering omkring budget, regnskab og budgetopfølgninger

□ Sparringspartnere og rådgivere for centre, institutioner m.v.

□ Ansvarlig for kommunens styringsindsats

□ Koordinerende ift. revisionsindsatsen 

□ Systemansvarlig ift. økonomisystem



 

Opgaver i Center for Koncernstyring

□ Ansvarlig for de finansielle poster (fx bankforbindelser og 

finansielle rådgivere) 

□ Kontraktstyring

□ Udbud og indkøb

□ Risikostyring (forsikring)

□ Gevinstrealisering

□ Opkrævning

□ Kontrolgruppe → socialt bedrageri



 

Spørgsmål og svar 
SP: 

Hvilke overvejelser gør man sig i Center for Koncernstyring med hensyn 

til at få indtænkt Handicaprådet og andre høringsparter i 

høringsprocessen ifm. budgetprocessen?

Svar: 

Vi arbejder hvert år med at tilpasse vores høringsproces bedst muligt ift. 

budgetprocessen og kommunens økonomiske situation, herunder 

tidspunktet for høringsprocessen. 

Hvad tænker i?



 

Spørgsmål og svar 

SP: 

Hvilke overvejelser gør man sig om, hvad der inviteres til som 

dialogmøder og hvad der er orienteringsmøder?

Svar: 

Det er et forhold som vi er blevet meget mere opmærksomme på efter 

dette års proces. Det er et punkt vi tager med ift. planlægning af den 

kommende budgetproces, således der er mere entydige rammer, 

herunder politisk deltagelse. Derudover ser vi også på hvad andre 

kommuner gør som inspiration. Hvilke bemærkninger har i?



 

Spørgsmål og svar 
SP: 

Hvilke overvejelser gør man sig i centeret, før man afholder disse 

arrangementer med deltagelse af borgere med handicap? Kender centret 

og gør man brug af de værktøjer der er udviklet i Projekt Mainstreaming på 

handicapområdet, fx vejledning om planlægning af arrangementer for 

deltagere med særlige behov og de de tilhørende tjeklister?

Svar: 

De overvejelser vi hidtil har haft fokus på har mest været de fysiske ift. 

lokaler med tilgængelighed, fx anvendelse af Byrådssalen. De værktøjer I 

spørger ind til har vi tidligere ikke anvendt, men det vil være noget vi vil se 

på i vores fremadrettede arbejde. Hvilke vil I anbefale?



 

Spørgsmål og svar
SP: 

Rådet fik d. 21.10.14 præsenteret Center for Borgerservice og IT´s 

opgaveområde. På kommunens hjemmeside står, at en af Center for 

Koncernstyrings opgaver er at være styrende ift. kommunens 

digitaliseringsindsats. Hvad betyder det? Hvordan adskiller det sig 

fra/hvor er snitfladen til det som er Center for Borgerservice og IT´s 

opgaveområde?

 

Svar: 

Begge centre har en aktie ind i arbejdet. Vi har meget fokus på 

gevinstrealiseringen ift. digitalisering. Hvor IT ser på løsninger og 

arbejdsgange.



 

Spørgsmål og svar 

SP: 

Kontraktstyring ift. kommunens eksterne kontrakter, samt styrende ift. 

udbud m.v. - hvordan sikres at borgere med handicap tænkes ind? 

Hvordan kan Handicaprådet bidrage?

Svar:

I forbindelse med udbud overvejes det altid hvilke interessenter, der bør 

inddrages f.ex i form af høring eller inddragelse i udformning af krav mm. 

Her er Handicaprådet en af de organisationer vi ser på.

Tænker I at I kunne inddrages mere end det sker i dag? 



 

Spørgsmål og svar 

SP: 

Kunne nogle af de indsatser, Center for Koncernstyring har gennemført, 

have været en del af en handleplan for udmøntning af 

handicappolitikken?

Svar: 

De orienteringsmøder vi deltager i er en del ift. information eller 

høringsprocessen ift. budget. 

Hvilke indsatser ser I, der kunne være en den af handleplanen?



 

Spørgsmål og svar 

SP: 

Hvad kan Center for Koncernstyring bruge Handicaprådet til?

Svar: 

Inddragelse og dialog ift. planlægning af budgetprocessen. 

Hvad tænker I, der kan gøre vores samarbejde tættere? 



 

Andre spørgsmål?
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