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Formandens ord 
 

Kære kolleger 

 

Overenskomstforhandlingerne for 2013 er åbnet, og betydningen af dem 

kan næppe undervurderes. Denne gang fylder lønforhandlingerne mindre 

end sædvanligt, selvom de er nok så historiske i den forstand, at for før-

ste gang har KTO opgivet at forhandle en fælles lønramme. 

 

OK 2013 har KL og Danmarks Lærerforening i hovedrollerne og spillet er 

sat i gang af KL’s opsigelse af lærernes tjenestetidsaftale. Forberedel-

serne til dette træk har stået på i årevis, for ønsket om ændring af tje-

nestetidsaftalen er omtrent lige så gammel som de oprindelige tjeneste-

tidsaftaler fra 1989/90, hvor UF- og Ø-tid blev begreber, som enhver 

skoleleder i landet siden hen skulle få respekt for. 

 

Der har i de sidste 20 år været gjort utallige forsøg på at opbløde, mild-

ne og gøre UF- og Ø-normerne mere fleksible, men ingen af forsøgene 

har kunnet give skolelederen mulighed for at tilrettelægge undervisnin-

ger ud fra, hvad der er elevernes behov for læring. Forhåndsaftalte nor-

mer har begrænset dette. KL’s udspil er et definitivt opgør med UF og Ø 

norm-kulturen, og det giver skolelederen retten til at disponere over 

skolens ressourcer til elevernes læring. 

 

KOMDIR støtter ubetinget KL’s udspil; men der er langt til mål, og lærer-

foreningens reaktion på udspillet tyder på tunge forhandlinger, der må-

ske ender i en konflikt. Spændingen bliver ikke mindre af, at Finansmini-

steriet parallelt forhandler en ny tjenestetidsaftale for underviserne på 

gymnasierne, erhvervsskolerne og andre undervisningsinstitutioner. Det 

skal ikke afskrække os. For det er af stor betydning, at skolelederen, 

ligesom alle andre ledere i kommunerne, får mulighed for at disponere 

fuld ud over sine ressourcer. Det er en konflikt værd. 

 

Men der kommer også en tid efter overenskomstforhandlingerne, hvor 

skårne skal klinkes, og der igen skal samarbejdes på skolerne – ikke 

mindst om den skolereform, som forhåbentlig også bliver besluttet i for-

året, og som skal virke fra august 2014. 

 

Det er en stor udfordring for alle kommuner, og der skal ledelsesfokus 

på opgaven allerede nu. Den nye skolereform og skolelederens udvidede 

ledelsesrum skal godt fra start, og det er ikke kun skoleledernes ansvar. 

Det er i høj grad et direktionsanliggende at understøtte en god begyn-

delse for skolereformen. 

 

Jeg føler mig overbevist om, at vi når i mål i løbet af foråret, men hvad 

der sker undervejs i forløbet, er det helt umuligt at forudse. Vi kan hver 

især have vore ønsker, men virkeligheden overgår som bekendt ofte 

fantasien, og jeg er allerede begyndt at glæde mig til 2013, for året bli-

ver med garanti fyldt med spændende begivenheder. 

 

I ønskes alle en god jul og et spændende nytår. 

 

Bjarne Pedersen 

Formand 

Nyhedsbrev 

December 2012 - nr. 33 
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KOMDIR landsmøde 2013   
Planlægningen af KOMDIR´s landsmøde 2013 er for alvor ved at tage 

fart. Vi er ved at have programmet for mødet på plads, og vi forventer 

at sende invitationer ud i januar 2013. 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen 2. – 3. maj. KOMDIR´s landsmøde 

2013 holdes i København, og du kan løbende læse mere om mødet på 

vores hjemmeside. 

 

 

KOMDIR udskriver prisopgave 
KOMDIR inviterer landets studerende, forskere og kommunale praktikere 

til at besvare den prisopgave, som foreningen netop har udskrevet.  

 

Formålet med prisopgaven er at få et kvalificeret bud på de vigtigste 

udfordringer og løsninger i forhold til styring og ledelse, som de danske 

kommuner står over for de næste 10 år med særlig fokus på den rolle, 

som kommunernes administrative ledelse spiller. 

Det er vigtigt at understrege, at opgaven ikke kun er for studerende. Vi 

vil rigtig gerne have bidrag fra kommunale jer og jeres kolleger, de 

kommunale praktikere.  

 

Læs mere om prisopgaven på KOMDIR´s hjemmeside. 

 

 

ICMA i København 
The International City/County Management Association holder møde I 

deres Internationale Komite. Det sker i forbindelse med KOMDIR´s 

landsmøde I starten af maj, og KOMDIR´s Internationale Udvalg er vær-

ter ved ICMA´s besøg. 

 

Sen eftermiddag tirsdag den 30. april 2013 ankommer en gruppe på 

omkring 40 mennesker til København. Gæsterne er medlemmer og asso-

cierede organisationer til Den Internationale Komite under ICMA. ICMA 

kan kaldes den amerikanske kommunaldirektørforening med paralleller 

til KL tilsat et stænk Danida, og foreningen er et meget omfattende net-

værk, som koordineres fra ICMA-hovedkontoret i Washington DC. ICMA 

holder en stor kongres hvert år, hvor alle associerede organisationer kan 

deltage. I år foregik kongressen i Phoenix Arizona. I 2013 holdes kon-

gressen i Boston i dagene 22.-25. september.  

 

ICMA’s Internationale Komite afholder møder verden over. Senest i Ja-

pan og Bratislava i Slovakiet i foråret 2012. Den Internationale Komite 

fungerer som det primære rådgivende udvalg for ICMA’s direktion i in-

ternationale spørgsmål. 

 

Det er KOMDIR’s Internationale Udvalg, som har inviteret komiteen til at 

afholde sit næste møde i København. 

 

Hele det foreløbige program for ICMA´s besøg i Danmark kan hentes 

her. 

 

 

 

http://komdir.dk/page216.aspx
http://komdir.dk/page217.aspx
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Internationalt arbejde: Europæisk og nordisk netværk 
Ved ICMA´s 98th Congress i Phoenix, Arizona, drøftede KOMDIR´s In-

ternationale Udvalg med andre kommunaldirektørforeninger opstarten af 

et europæisk netværk. IU vil fortsætte drøftelsen og genoptage den med 

nordiske søsterorganisationer på den fælles nordiske konference i april 

2013. Denne konference skal også skabe grobund for en overvejelse om 

et mere formelt samarbejde mellem de norske, svenske og danske 

kommunaldirektørforeninger. ICMA´s besøg i Danmark (se ovenfor) er 

bl.a. en udløber af tankerne om et europæisk og nordisk netværk 

 

 

 
 
 

Lederprisen 2012 
Tre kommunale ledere er onsdag blevet kåret til årets bedste af COK, 

KOMDIR og en række faglige organisationer.  

 

Årets lederpriser blev uddelt ved en festlig prisuddeling i IDA Mødecenter 

i København, hvor de nominerede, deres kollegaer, deres medarbejdere 

og aktører fra det offentlige deltog i fejringen. 

Fælles for vinderne var en stærk vilje til at styrke medarbejdernes inno-

vation og skabe nye bedre løsninger for borgere og brugere. Vinderne er 

stadsdirektøren fra Odense, en bibliotekschef fra Hjørring og en leder fra 

plejesektoren i Vejen. 

 

Stædig, ambitiøs og visionær 

Jørgen Clausen, stadsdirektør i Odense Kommune har sat en helt ny in-

novativ dagsorden for udvikling af kommunens tilbud til borgerne. Under 

overskriften ’Ny virkelighed – ny velfærd’ arbejder kommunen meget 

målrettet med en mere for mindre-strategi i forbindelse med udviklingen 

af nye økonomisk tidssvarende tilbud. 

Det er Jørgen Clausens stædige fokus på borgerne og evnen til på ambi-

tiøs vis at udfordre det traditionelle embedssyn, der sikrer ham prisen 

som årets bedste kommunale topleder. 

 

Du kan læse mere om Lederprisen her. 

 

 

 

Innovationsprisen 2012 
Innovation er mere end nogensinde før på dagsordenen i de danske 

kommuner, hvor de økonomiske udfordringer stiller krav om ny og an-

derledes tænkning. For at sætte fokus på de mange gode innovative 

tiltag i kommunerne og indsamle og videreformidle, hvordan kommu-

nerne innoverer i praksis, uddelte KL i samarbejde med KOMDIR igen i 

år to innovationspriser:  

 En for det radikale innovationsprojekt - der har skabt banebry-

dende nytækning 

 En for det mindre tiltag - der med små midler har skabt innovativ 

merværdi 

I år vandt Fredensborg Kommune den store pris for deres projekt ’Sko-

len i VIRKELIGHEDEN’, mens Høje-Taastrup blev hædret med den lille 

pris for projektet ”Forsøg med heldagsskole på Selsmoseskolen.” 

 

Vinder af den store pris 

Fredensborg Kommune vandt den store innovationspris for projektet 

”Skolen i virkeligheden”, der går ud på at få virkeligheden ind i skolen og 

 

 

http://www.lederprisen.dk/
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skolen ud i virkeligheden. Gennem en strategisk satsning på skoleområ-

det giver kommunen et overordnet bud på, hvordan fremtidens folkesko-

le kan udformes. 

 

Vinder af den lille pris 

Selsmoseskolen i Høje-Taastrup Kommune vandt den lille pris for deres 

projekt, der går ud på at skabe de forudsætninger for læring og udvik-

ling, der skal til for at sikre, at elever på en skole med store demografi-

ske udfordringer kan indgå i samfundslivet på lige fod med andre unge, 

når de forlader folkeskolen. Derfor har de udviklet heldagsskolen. 

Ifølge cheføkonom 

 

Læs mere om årets innovationspriser her. 

 

Kort nyt fra Sekretariatet 
Engelsk hjemmeside 

KOMDIR´s hjemmeside er blevet udvidet med en engelsk version, der 

kort omtaler kontaktinfo, hvem vi er og vores formål. Du kan få vist den 

engelske side ved at klikke på det lille flag i højre hjørne af 

www.komdir.dk.  

KOMDIR´s engelske navn er The Danish Association of Local Govern-

ment Executives.  

  

 

 

Kommende møder og arrangementer 

Hvad Hvornår Hvor 

Kommunaløkono-

misk Forum 
10. – 11. januar 

Aalborg Kongres og 

Kultur Center 

Generalforsamling 

KOMDIR Kreds 

Syddanmark 

17. januar 
Hotel Haraldskær, Vej-

le 

K98 
22. januar kl. 9.30 – 

12.30 
KL-huset 

KOMDIR HB-møde 22. januar kl. 13 – 15 KL-huset 

KOMDIR´s hoved-

bestyrelse og KL´s 

direktion 

26. februar kl. 10 – 13 KL-huset 

KOMDIR HB-møde 5. marts kl. 9.30 – 12 KL-huset 

Kommunalpolitisk 

Topmøde 
21. – 22. marts 

Aalborg Kongres og 

Kultur Center 

 

 

 

  
KOMDIR’s sekretariat 
Rudersdal Kommune 
Øverødvej 2 
2840 Holte 
Tlf. 46 11 11 06 
E-mail: komdir@komdir.dk  
www.komdir.dk  
Ansvarshavende redaktør: 
Bjarne Pedersen 

 

http://klk.kl.dk/Ydelser/Organisation/Innovation/KLs-Innovationspris-2012/
http://www.komdir.dk/
http://nkcluedoc.naestved.dk/edoc/www.komdir.dk

