Chefteammøde (Chefteammøde)
20-08-2021 08:30 - 09:05
Rådhuset, vær. 489 - sagsbehandlere virtuelt
Information:
Pkt. 1. kl. 8.30-8.45 Jakob Amtorp og Jesper Adamsen
Pkt. 2 kl. 8.45-9.00 Maj Morgenstjerne, Mette Taarsted Soelberg og Hanne Lynghøj Ellerbæk
Pkt. 3 kl. 9.00-9.05
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Punkt 1: Interne budgetforslag – proces
Beslutning for Punkt 1: Interne budgetforslag – proces
Chefteamet drøftede og besluttede proces og rammer for interne budgetforslag.
• Tema for budgetforslag - understøtte MSOs nye organisering samt områder med
udfordringer og steder med mulighed for investeringspotentiale.
• Forvaltningscheferne er ansvarlige for at udarbejde budgetforslag og vurdere disse
på tværs i organisationen.
Økonomi understøtter med kommunikation (herunder råderummets størrelse) til
driftschefer/kontorchefer i de enkelte forvaltninger samt opsamling – konkret
proces i den enkelte forvaltning aftales direkte mellem Økonomi og
forvaltningscheferne.
• Deadline: Uge 43
Annette og Jens ønsker en kort orientering om niveau/emner fra sidste års forslag.
Chefteamet ønsker pba. denne drøftelse at gentænke deltagerne i Økonomistyregruppen
– Økonomi fremsender materiale til drøftelse til et kommende CT-møde.

Punkt 2: Miniinnovationsmotor i MSO
Beslutning for Punkt 2: Miniinnovationsmotor i MSO
Chefteamet besluttede:
1. At fokus 21 er den strategiske ramme for innovationsmotoren
2. At der i testperioden udvælges emner fra de prioriterede temaer, dvs. inden
for: Hjemmeplejen, Det Nære Sundhedsvæsen, Besjæling, Lighed i Sundhed,
Træning og Rehabilitering og Pårørendekræfter
3. At Udvikling står for tildeling af midler på investeringstrin 1 (10.000 kr.)), og at de
respektive programchefer/forvaltningschefer tager beslutninger på investeringstrin
2 (75.000 kr.) og 3 (150.000 kr.). Det samlede overblik kan følges på MSOs
Intranet og præsenteres samlet for chefteamet en gang årligt.
Chefteamet ønsker opmærksomhed på at prikke til folk de rigtige steder. Der skal stilles
krav til beskrivelsen ift. værdi for borger, medarbejder og økonomi. Det er vigtigt, at der
er viden om muligheden – men også vigtigt at det er let at gå til så initiativtagere ikke
skræmmes væk, hvis det virker besværligt.

Punkt 3: Eventuelt
3.1. Kommende møder
3.2. Klyngen for borgernær sygepleje (Otto) - se bilag

Beslutning for Punkt 3: Eventuelt
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Kommende møder – to.
Klynge for borgernær sygepleje - overblik. Jens og Annette melder retur til Otto med evt.
bemærkninger.
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