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Formandens ord 
 

Kære kolleger 

  

Vores landsmøde og fejringen af foreningens 100 års jubilæum blev en 

stor oplevelse og et flot arrangement. 

Vi fik stor opmærksomhed fra både Statsministeren og Folketingets 

Formand og vore udenlandske gæster gav udtryk for stor tilfredshed 

med det program, der var blevet arrangeret. Vores jubilæumsbog ”I fæl-

lesskabets tjeneste” er også blevet vel modtaget i offentligheden. 

  

Der er derfor al mulig grund til at rette en varm tak til Bjarne og hans 

team fra Rudersdal for et vellykket arrangement, og til alle, der har bi-

stået med at skabe de gode rammer og det interessante og relevante 

faglige indhold i landsmødet. 

  

Personligt vil jeg også gerne takke for den tillid, I har vist mig ved at 

vælge mig som jeres formand de næste to år. 

  

Både udfordringerne og mulighederne er til at få øje på. Fra Bjarnes 

formandsperiode har vi fået et solidt nyt fagligt fundament for vores 

fremadrettede arbejde med oplægget ”Vejen til en ny forvaltningspoli-

tik”. Vi har lavet et udspil, der på en utraditionel måde tager dialogen 

om ledelse af den offentlige sektor og det moderne samfund, og tør pege 

på veje at gå fremad. Det skal vi udfolde i den kommende tid. 

  

Samtidig må vi konstatere, at vi har behov for at fortælle historien om 

den meget markante forandring og effektivisering af den kommunale 

sektor, der foregår i disse år! Det provokerer mig meget, at vi skal læg-

ge øre til, hvad der sker med kommunerne fra eksperter, der aldrig har 

været ansat i en kommune og fra nationaløkonomer, der ikke kan finde 

metoder eller tidstro data til at vurdere produktivitetsudviklingen i den 

offentlige sektor! 

  

Det er min intention sammen med hovedbestyrelsen og det nye for-

mandskab at få sat kursen med stærke eksempler fra kommunernes 

hverdag for at kunne give nye og skarpe billeder af den forandring, der 

foregår i kommunerne nu og den ledelsesmæssige indsats, der ligger 

bag. Det skal styrke os i dialogen med vore kolleger, både i de øvrige 

chefforeninger, i staten og regionerne, men også med vore politiske che-

fer, KL og i offentligheden. 

  

For at det kan lykkes, vil det kræve opbakning og konkret hjælp fra jer 

som medlemmer, og jeg ser frem til at vi sammen kan få et endnu stær-

kere grundlag for udviklingen af professionel moderne ledelse som en 

afgørende faktor for udviklingen af det lokale demokrati. 

  

Bedste hilsner 

  

Niels Højberg 

 

Nyhedsbrev 

xxx 2013 - nr. xxx 
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Landsmøde 2013 – video og slides 
Kommunaldirektørforeningen afholdt landsmøde og generalforsamling 2. 

– 3. maj 2013 i København. På programmet var blandt andet statsmini-

ster Helle Thorning-Schmidt og overborgmester Frank Jensen, ligesom 

blandt andre professor Jacob Torfing og ambassadør Poul Erik Dam Kri-

stensen var på talerstolen. Flere af oplæggene fra mødet blev filmet, og 

du kan se videoerne på KOMDIR´s hjemmeside, ligesom du kan hente 

slides fra oplæggene. 

 

Se videoer og hent slides. 

 

KOMDIR´s sekretariat takker alle deltagere, oplægsholdere og andre 

bidragsydere for et vel overstået landsmøde.  

 

 

Generalforsamling 2013 
KOMDIR holdt generalforsamling 2013 den 3. maj i København. På 

dagsordenen var blandt andet valg af ny hovedbestyrelse. Den nye ho-

vedbestyrelse ser sådan her ud; 

 

Hovedbestyrelsen 

Formand: Stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus 

Næstformand: Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde 

Næstformand: Kommunaldirektør Bjarne Pedersen, Rudersdal 

 

Bestyrelsesmedlem: Kommunaldirektør Lars Svenningsen, Nyborg 

Bestyrelsesmedlem: Kommunaldirektør Per Ullerichs, Rødovre 

Bestyrelsesmedlem: Kommunaldirektør Tomas Therkildsen, Næstved 

Bestyrelsesmedlem: Kommunaldirektør Søren S. Steensen, Brønderslev 

Bestyrelsesmedlem: Kommunaldirektør Nich Bendtsen, Syddjurs 

 

Kredsformand, Hovedstaden: Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen, 

Fredensborg 

Kredsformand, Midtjylland: Kommunaldirektør Lars Møller, Holstebro 

Kredsformand, Nordjylland: Carsten Sand Nielsen, Thisted 

Kredsformand, Sjælland: Kommunaldirektør Per Røner, Stevns 

Kredsformand, Syddanmark: Kommunaldirektør Niels Ågesen, Vejle 

 

Du kan læse hele referatet fra generalforsamlingen på KOMDIR´s hjem-

meside. 

 

 
 
 

Nyt sekretariat for KOMDIR 
KOMDIR har fået ny formand i stadsdirektør Niels Højberg fra Aarhus, og 

det betyder, at foreningens sekretariat følger med til smilets by. Frem-

over vil Mette Faust Kjær fra Aarhus Kommunes Borgmester- og Ledel-

sessekretariat være kontaktperson for KOMDIR´s sekretariatsfunktion. 

Kontaktoplysningerne for foreningen er: 

 

Kommunaldirektørforeningen i Danmark 

Borgmester- og Ledelsessekretariatet, Aarhus Kommune 

Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

Tlf: +45 8940 2127  

 

http://komdir.dk/page237.aspx
http://komdir.dk/page227.aspx
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Næstformand Henrik Kolind i P1 
Kommunaldirektør i Roskilde og næstformand i KOMDIR Henrik Kolind 

har i et interview med DR P1 givet sit og KOMDIR´s bud på, hvordan en 

ny forvaltningspolitik kan skrues sammen. Henrik har været med til at 

skrive KOMDIR´s forvaltningspolitiske debatoplæg ” 

Hør interviewet her. 

 

 

 

Få jubilæumsbøger til jeres direktion 
På landsmødet offentliggjorde foreningen bogen ”I fællesskabets tjene-

ste – 100 års kommunal ledelse” i anledningen af vores 100 års jubilæ-

um. Bogen er blevet flot anmeldt – bl.a. i Danske Kommuner – og vi vil 

gerne tilbyde direktionerne i landets kommuner bogen som gave til de af 

jer, der ikke fik en bog på landsmødet. Det eneste I skal gøre, er at sen-

de en mail til komdir@komdir.dk med antal bøger, modtageradresse og 

EAN-nummer. Vi bliver nødt til at tage et mindre ekspeditionsgebyr for 

pakning og forsendelse af bøgerne, derfor skal vi bruge et EAN-nummer.  

  

Ekspeditionsgebyrer: 

1 – 3 bøger: gratis 

4 – 7 bøger: 200,- kr. 

8 – 10 bøger 300,- kr. 

  

 

Kommende møder og arrangementer 

29. august K98 i KL-huset 

29. august KOMDIR HB-møde 

17. september K98 i KL-huset 

20. – 27. septem-

ber 

ICMA Annual Congress i Boston, Massachusets 

22. oktober Møde mellem KL´s direktion og KOMDIR´s ho-

vedbestyrelse 

22. oktober KOMDIR HB-møde 

27. november Møde mellem KL´s direktion og Paraplyen 

10. december K98 i KL-huset 

10. december KOMDIR HB-møde 

  
 

 

  
KOMDIR’s sekretariat 
Aarhus Kommune 
Rådhuspladsen 2 
8000 Aarhus 
Tlf. +45 8940 2000 
E-mail: komdir@komdir.dk  
www.komdir.dk  
Ansvarshavende redaktør: 
Niels Højberg 

 

http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2013/05/10/170903_1_1_1_1_1.htm
mailto:komdir@komdir.dk
http://nkcluedoc.naestved.dk/edoc/www.komdir.dk

