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Dagsordenpunkt 2.  

HB’s arbejdsform og møde- og arbejdsplan for 2022 samt 

HB’s nye digitale bestyrelsesplatform 

Tilhørende bilag til 

dagsordenspunktet 

 
2.1 Forslag til nyt 

dagsordenformat, mødeplan og 

tematisk årshjul for HB-møder  
 

2.2 Ny digital 

bestyrelsesplatform  

 

Indstilling 

 

 

Det indstilles, at HB: 

 

• Drøfter oplæg til nyt dagsordensformat og beslutte HB’s mødeplan og 
tematisk årshjul for HB’s møder.   

 

• Orienteres om ny digital bestyrelsesplatform 
 

 

Kort 

sagsfremstilling 

 

 

Nyt dagsordensformat og tematisk årshjul for HB’s møder: 
Som opfølgning på HB’s drøftelse på HB-mødet 27. august 2021 

om HB’s arbejde og rolle præsenterer præsidenten forslag til nyt 
dagsordensformat for HB’s møder samt et forslag til et årshjul med en tematisk 
inddeling af HB-møderne. Emnet var dagsordensat til HB-mødet d. 1. oktober 
2021, men blev pga. tidsmangel ikke behandlet.  

 
På seneste HB-møde blev det nævnt, at den nuværende mødeplan kan være 
en barriere for folk der er på arbejdsmarkedet og forældre til mindre børn og 
sekretariatet har derfor udarbejdet et alternativt forslag til mødeplan, så der 
nu foreligger to mulige forslag til mødeplaner/tematisk årshjul. 
 
Digital bestyrelsesplatform 
HB besluttede d. 2. oktober 2020, at HB skal overgå til mere digital betjening, 
så snart der blev fundet en egnet digital bestyrelsesplatform.  Formålet er at 
forbedre rammerne for HB’s arbejde, optimere arbejdsgange i sekretariatet 
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forbundet med forberedelse af HB-møderne samt at reducere brug af 
ressourcer (arbejdstid og papir). 
Sekretariatet har afsøgt en række mulige digitale platforme og har nu 
valgt Teams platformen i sammenkobling med et norsk program kaldet 
Decisions. Teams platformen er Microsofts alternativ til Podio.   
HB’s testpanel bestående af præsidenten og Thorkild Kjeldsen har afprøvet 
den nye digitale bestyrelsesplatform. Den nye digitale bestyrelsesplatform 
forventes fuldt udrullet i februar 2022.  

 

 
 

 

Sammenhæng til 

andre af DNs 

opgaver 

 

Tematisk årshjul for HB’s møder: 
Et nyt årshjul for HB med fokus på tematiske drøftelser med bl.a. 

udgangspunkt i DNs fem delstrategier understøtter DN’s løbende udmøntning 

af DN’s strategi og vil bidrage til at HB og sekretariatets afdelingschefer har et 

vedvarende fokus på implementeringen af strategien.  

 

Evt. kommunikation 

 

 

- 

Evt. økonomi 

forbundet med 

sagen 

 

 

- 

 


