KLK PARTNER ÅRSMØDE
Den 17. september 2020.

Spilleregler

Hvad får man ud af at være partner?
•

KLK’s årsmøde – Vi sætter spot på relevante faglige og politiske
temaer, som har betydning for den kommunale hverdag.

•

Nøgletalsanalyse.

•

Studietur, hvor vi henter inspiration til en eller flere faglige
opgaver.

•

Oplæg fra en af KLK’s faglige eksperter.

•

Adgang til KLK’s faglige udviklingsrum, hvor I er med til at udvikle
kommende KLK-løsninger.

Digital transformation
•

Hvordan skaber vi forankring, fokus på kerneopgaven og
værdiskabelse i arbejdet med digitalisering, teknologi og data?

•

Hvad skal der til for at bygge bro mellem digitalisering og
fagområder, så digitalisering og teknologi bliver en integreret del
af udviklingen af de kommunale ansvarsområder?

•

Hvad skal der til for at styrke implementering, skalering og
gevinstrealisering?

Udvikling af netværkstanken
- det specialiserede socialområde
• Netværkstanken vinder mere og mere indpas i forskellige grene
af den kommunale velfærdsopgave.
• Hvordan kan vi bruge forskellige kompetencer og ressourcer
bedre?

• Både økonomiske gevinster og potentielt mere bæredygtigt end
sociale indsatser, der ophører.
• Udvikle redskaber til sagsbehandlerne, som de kan bruge til at
afdække relevante kompetencer i netværket.
• Dialogredskab til børnene, som I skal være med til at udvikle og
teste – sagsbehandlere og ledere.
• Metoden vil være inspireret af design thinking, hvor vi samler
viden ind bredt, udvikler og tester.

Program
•
•
•
•
•
•

•

16.00-16.20: Velkomst og præsentation – ved konsulentchef Jan
Henriksen og vært for KLK Partner Rasmus Kremmer
16.20-16.50: Bæredygtig budgetproces – et eksempel på udvikling af en
KLK-ydelse – ved chefkonsulent Alice Holmberg
16.50-17.20: Økonomistyring post Corona – ved chefkonsulent Ida
Andréa Stoltze Rasmussen
17.20-17.35: Pause
17.35-17.55: Oplæg ved kommunaldirektør Rikke Würtz, Morsø
Kommune.
17.55: 18.55: Kommunale udfordringer set fra chefforeningernes
perspektiv – Ved kommunaldirektør Niels Nybye Ågesen, Vejle
Kommune, Helle Linnet, direktør i Vordingborg Kommune og formand
for socialchefforeningen, samt Henning Bach Christensen, direktør i
Rudersdal Kommune og formand for BKF Hovedstaden.
18.55-19.00: Tak for i dag!

