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Dagsorden bestyrelsesmøde

 
Den 26. april 2018 kl. 15.00-17.00  

       Sted: Mødelokale 1 & 2, Indgang 6  

MarselisborgCentret 

P.P. Ørumsgade 9-11, 8000 Aarhus C 

 

 
Steen Jacobsen, Regionrådsmedlem, Region Midtjylland (formand) 

Birgit Marie Christensen, Regionsrådsmedlem, Region Midtjylland (næstformand) 

Gaby Juhl, Områdechef, IKH 

Sandy Dalum, Afdelingsleder, IKH 

Antoniett Vedel Pharao, Aarhus Kommune 

Henrik Hjortshøj, Aarhus Kommune 

Tine Beck Jensen, Konsulent, IKH 

Britt Emma Østrup, Ergoterapeut, IKH 

Jette Sloth Flohr, Hjerneskadeforeningen 

Benedicte Vestbo, Logopæd, IKH (barsel) 

Lisbeth Leicht Thomsen, Høreforeningen 

Søren Kronvang, Landsforeningen LEV 

Anni Mikkonen Hansen, Forældrerepræsentant 

 

Gæster: Afdelingsleder Projekt- og Udvikling, Tina Frederiksen 

Mødeleder: Steen Jacobsen 

Referent: Sophie Torp 

 

 

1. SAGER VEDR. DAGSORDEN           5 min. 

1.1  Afbud og fremmødte             v/Formanden 

1.2  Bemærkninger til dagsorden          v/Formanden 

  -herunder meddelelser og spørgsmål 
 

1.3  Bemærkninger til referat            v/Formanden 
  -fra mødet den 8. marts 2018 

 

2. SAGER TIL ORIENTERING/DRØFTELSE       1 time og 45 min.  

 

2.1  Oplæg om Projekt- og Udviklingsafdelingen      v/Tina Frederiksen (20 min)  

 IKH oprettede i 2017 Projekt og udviklingsafdelingen på IKH. Afdelingen består i dag af en 

afdelingsleder, 3 faste medarbejdere, en studentermedhjælp og en virksomhedspraktikant.  
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På baggrund af en ledelsesmæssig prioritering og satsning på projekt og udvikling har IKH igennem de 

seneste 3 år hentet både små, mellemstore og store projekter hjem til organisationen. I takt med 

dette er der sket et øget behov for kompetencer og ressourcer dels til:  

•    at styre projekterne på IKH i tæt samarbejde med områdechef og afdelingsledelsen 

•    at fundraise og skabe nye forretningsområder for IKH og arbejde med idéudvikling og 

nytænkning af IKHs indsatser  

•    at kvalitetssikre og kvalitetsforbedre IKHs indsatser igennem et øget brug af systematiske 

metoder til evaluering og dokumentation  

 

Formål  

Formålet med Projekt- og udviklingsafdelingen er at fremtidssikre IKH ved at understøtte nytænkning 

og viden basering af IKHs indsatser, så IKH leverer højt specialiseret og bæredygtige indsatser til gavn 

for borgere, kommuner og medarbejdere.  Afdelingsleder Tina Frederiksen vil tegne et billede af 

afdelingens opgaver og udfordringer. 

 

Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen om Projekt- og Udviklingsafdelingen til efterretning. 

 

2.2  Orientering om implementering af        v/Tina Frederiksen og Gaby Juhl (20 min) 

  tidsregistrering på IKH (Se bilag 2.2) 

 IKH er lykkedes positivt med at få flere og større projekter/udbud hjem, samtidig med at der fortsat 

ligger en stor driftsopgave. Dette stiller nye krav til medarbejdere og ledere i IKH omkring 

planlægning af deres tid og ressourcer, da de i langt højere grad skal arbejde tværfagligt og er 

involveret i flere forskellige opgaver samtidigt.  

 

Denne forandrede kompleksitet i opgavegaveløsning fordrer en mere specifik styring af tid og 

ressourcer for medarbejdere og ledelse, hvorfor ledelsen i januar 2017 gik i dialog med LMU omkring 

tidsregistreringsstyring på IKH. I forbindelse hermed nedsatte ledelsen en arbejdsgruppe, som fik til 

opgave at afsøge tidsregistreringssystemer, samt forholde sig til, hvorledes systemet kunne bidrage 

til:  

 

• Økonomisk og udviklingsmæssigt overblik over IKH's resultater og kapacitet  

• Målstyring og prioritering af strategiske/langsigtede mål for IKH 

• Ressourcestyring - allokering af ressourcer  

 

I oktober 2017 valgte ledelsen systemleverandøren ServiceNow ud fra en betragtning om, at det ved 

idrifttagning skal understøttes af koncern IT, og fordi koncern IT finansierede udviklingen af systemet 

til IKH. Ydermere opfyldte systemet flere af IKH's krav til et tidsregistreringssystem og der var 

muligheder for udvikling af systemet.  

 

Ledelsen har besluttet, at al tid skal registreres.  

Tidsregistrering trådte i kraft for følgende pr. 1. marts 2018: 

Specialrådgivningen, KaS (VISO), Psykologerne, Projekt- og Udviklingsafdelingen, Supportafdelingen 

samt ledelsen. 

De resterende afdelinger kobles på efter en evaluering i efteråret 2018, således at alle afdelinger 

tidsregistrerer pr. 1. januar 2019. 
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Formål 

Det overordnede formål med implementering af tidsregistrering på IKH er, at: 

• skabe bedre ressourceudnyttelse af alle IKHs aktiviteter 

• skabe bedre arbejdsbetingelser for den enkelte medarbejder 

• understøtte en mere agil organisation i en drift, hvor aktiviteterne er præget af en større grad 

af kompleksitet 

 

Formålet med implementering af tidsregistrering kan beskrives som tredelt, men hænger uløseligt 

sammen:   

 

• Medarbejder - bedre overblik og mulighed for at styre og planlægge egen tid. Det skal være et 

dialogværktøj, som anvendes i samarbejde med lederen, kollegaer og på tværs af områder. 

Målsætningen er, at medarbejderen oplever en bedre rammesætning af sin egen arbejdstid, så 

personen ved, hvad der forventes i den konkrete opgaveløsning 

• Leder - bedre overblik og styring af afdelingens ressourcer, herunder også den enkelte 

medarbejders tid og muligheder for bedre planlægning og brug af ressourcer. Målsætningen 

er, at afdelingslederen kan skabe en god ramme ift. til den enkelte medarbejders arbejdstid og 

afdelingens aktiviteter -til gavn for både den enkelte medarbejder, afdelingen og 

organisationen.  

• Organisatorisk - en stærkere IKH-organisation som anvender tids- og ressourcestyring til at 

optimere og understøtte praksis for den enkelte medarbejder, på afdelingsniveau og på tværs 

af områder. 

 

Tidsregistreringssystemet implementeres for at give ledelsen og medarbejderne overblik over 

forbrugt tid på både projekter, driftsopgaver som abonnementer og abonnementstilkøb og øvrig tid, 

såsom kompetenceudvikling m.v. Dette er med henblik på at optimere planlægning og styring af 

medarbejderressourcerne på IKH. 

Indstilling: At bestyrelsen drøfter orienteringen om implementering af tidsregistrering på IKH og 

tager denne til efterretning.  

 

2.3  Gennemgang af vedtægterne (se bilag 2.3)       v/Gaby Juhl  (20 min)    

Områdechef Gaby Juhl vil gennemgå bestyrelsens vedtægter. Der ønskes en drøftelse af i hvilket 

forhold IKH skal fortsætte praksis set i lyset af vedtægterne. 

 

Indstilling: At bestyrelsen drøfter bestyrelsens praksis set i lyset af de tilstedeværende vedtægter. 

 

2.4  Orientering vedr. status på flytning til MarselisborgCentret  v/Sandy Dalum (20 min) 

 IKH flyttede i uge 44, 2017 ca. 70 kontorarbejdspladser fra afdelinger i Risskov samt høreafdelingen 

på Peter Sabros Gade til MarselisborgCentret. Afdelingsleder Sandy Dalum vil give et kort rids over 

flytningen og samtidig orientere om status herpå. 

 

Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen om status på flytningen til efterretning. 

 

2.5 Gennemgang af regnskab 2017 og forventet regnskab 2018     v/Sandy Dalum (20 min) 

 (se bilag 2.5a og 2.5b) 

Afdelingsleder for Support og Økonomi gennemgår regnskab 2017 og forventet regnskab 2018.  
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 Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen om regnskab og budget til efterretning. 

  

2.6  Orientering vedr. ansættelse af ny afdelingsleder       v/Gaby Juhl (5 min) 

  for Tale- og kommunikationsafdelingen      

Et enigt ansættelsesudvalg har valgt at ansætte Tina Frank som ny afdelingsleder for Tale- og 

Kommunikationsafdelingen.  Tina har en baggrund som fysioterapeut og arbejder i dag som leder af 

Silkeborgs Kommunes Genoptræningscenter for borgere med erhvervet hjerneskade. Centret 

samarbejder med logopæd, neuropsykolog og hjerneskadekoordinator fra IKH og Tina har derfor et 

forhåndskendskab til IKH.  

Tina har 20 års erfaring indenfor sundhedsområdet hvor hun bl.a. har arbejdet med træning, 

rehabilitering og ledelse og er i dag leder for 33 medarbejdere. Tina vil med sin ledelsesmæssige 

erfaring og kendskab til det kommunale perspektiv kunne styrke både Tale- og 

Kommunikationsområdet og organisationen som helhed. Tina er 47 år og bor i Silkeborg med sin 

familie.  

Tina Frank vil pr. 1. maj få ansvaret for Tale- og kommunikationsafdelingen som består af et 

stemme/stamme team og et senhjerneskade team. Tina vil samtidig indgå i ledergruppen på IKH. 

Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen om ansættelse af ny afdelingsleder til Tale- og 

Kommunikationsafdelingen til efterretning. 

 

3.   NÆSTE MØDE               5. min. 

3.1  Punkter til næste bestyrelsesmøde        v/Formanden 

 

 

4.   EVENTUELT                5 min. 

 

4.1  Punkter til eventuelt             v/Formanden 


