
  
 

 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 NYHEDSBREV 
OKTOBER 2012 

Indhold 
Formandens ord ............................................................................................................. 2 
KOMDIR´s landsmøde og generalforsamling 2013 .............................................................. 3 
Innovationsprisen 2012 .................................................................................................. 3 
OPexecutive: konference om offentlig-privat samarbejde .................................................... 3 
Ny dansk forvaltningspolitik ............................................................................................ 4 
Nyt fra udvalg ............................................................................................................... 4 

Arbejdsgiverforum ....................................................................................................... 4 

Beredskabskontaktudvalget og Kommuneudvalget .......................................................... 5 

Overvågningskomiteen for Interreg Øresund – Kattegat – Skagerrak ................................. 6 

Nyt fra Sekretariatet ...................................................................................................... 7 
Til- og afgange .............................................................................................................. 7 
Kommende møder og arrangementer ............................................................................... 7 
 
 

 



  
 

 

2 

Formandens ord 
Kære Kolleger 
 
Så kom budgetterne for 2013 på plads, og endnu engang var der et 

hæsblæsende opløb for at komme i mål i forhold til aftalen mellem KL og 

regeringen. Som i ethvert andet væddeløb var opløbet meget intenst. Og 

når de sidste kræfter brændes af, er det sjældent det kunstneriske ud-

tryk, som gør det største indtryk. 

 

Selvom sidste del af forløbet ikke var kønt, så var det effektivt, og det 

var under alle omstændigheder vigtigt for KL’s troværdighed og forhand-

lingsposition, at regeringen anerkendte, at budget 2013 overholder de 

aftalte rammer. Så langt så godt. 

 

Men så er det også på tide at vurdere, om det fælles slutspil fremover 

skal fortsætte på samme måde. Processen er næppe sund for sammen-

holdet i kommunerne og for relationen mellem kommunerne og staten.  

Selv om budgetaftalen fremover bliver flerårig, løser det ikke hele pro-

blemet. En væsentlig del af problemet er, at aftalerne om budget, regn-

skab og skat er ved at blive bureaukratiseret i et net af tilsyn, kontrol, 

sanktioner og gensidig afhængighed, som truer sund økonomistyring. 

Finansministeriets meget snævre og bogholderiagtige fortolkning af øko-

nomiaftalen, kravene om halvårs- og måske kvartårs regnskaber, og 

tilsvarende krav om træfsikkerhed i mellem regnskab og budget fjerner 

økonomistyringen mere og mere fra virkelighedens realiteter, og fokuse-

rer alt for ensidigt på, at regnskabet kommer til at svare til budgettet. 

Den udvikling favoriserer bogholdere og embedsmænd. Populært sagt 

kan enhver brænde benzin af på Oksbøl Hede for at nå i mål med bud-

gettet. Det må blot ikke forveksles med økonomistyring. Dette års kamp 

for at nå op på max. serviceramme for at forhindre kommende års ned-

sættelse af bloktilskuddene kan ses som en lille forsmag. 

Ansvaret for ansvarlig økonomistyring skal tilbage til kommunalbestyrel-

serne og skal ikke erstattes af mere bureaukratisk tilsyn og kontrol. 

 

I dagene fra den 5. til 8. oktober havde jeg fornøjelsen af at deltage i 

ICMA’s årlige konference i Phoenix. KOMDIR har i en årrække været 

medlem af ICMA og deltaget i de årlige konferencers internationale drøf-

telser.  

 

ICMA står for ”International City/ County Management Association”, og 

organisationen har sin store medlemsbase blandt kommunaldirektører i 

USA og Canada, men mange andre landes ”kommunaldirektørforeninger” 

er ligesom KOMDIR medlem, og den årlige konference i ICMA er derfor 

en enestående lejlighed for at mærke, hvad der sker på kommunalt plan 

over hele verden. I næste nummer vil der komme en længere redegørel-

se for det.Her vil jeg blot nævne, at repræsentanterne for kommunaldi-

rektørerne i Storbritannien, Holland, Norge og Slovakiet sammen med os 

drøftede mulighederne for at etablere et europæisk netværk for kommu-

naldirektører.  

 

I April 2013 er KOMDIR vært for ICMA’s internationale komites møde i 

København, og der vil vi fortsætte arbejdet med at danne et sådant eu-

ropæisk netværk. 

 

Venlig hilsen 

Bjarne Pedersen 
 

Nyhedsbrev 

Oktober 2012 - nr. 32 

 

 

 

 



  
 

 

3 

KOMDIR´s landsmøde og generalforsamling 2013 
KOMDIR holder landsmøde og generalforsamling d. 2. – 3. maj 2013 i 

København. Sekretariatet forventer at have fastlagt program og sted i 

løbet af efteråret, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

 

 

 

Innovationsprisen 2012 
Vær med når KOMDIR, Foreningen for Udviklingskonsulenter (ffUK) og 

KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) for femte gang sætter fokus på innova-

tion i kommunerne. Innovationsdagen 2012 afholdes tirsdag den 20. 

november på Comwell i Kolding 

 

Vil du sikre dig en inspirerende og forstyrrende dag i novembermørket, 

så tilmeld dig Innovationsdagen nu. Som noget nyt i år har alle deltage-

re mulighed for at bidrage med indhold på dagen, som gennem dynami-

ske møde- og deltagelsesformer vil give dig mulighed for Fornyelse, For-

styrrelse og Fordybelse.  

På dagen kan du blandt andet møde en bredtfavnende række oplægs-

holdere, fra kunstneren til forskningslederen, og høre deres teoretiske, 

rammesættende og strategiske tilgang til innovation. 

 

KL's Innovationspriser uddeles på Innovationsdagen 2012 

Igen i år vil den lille og den store innovationspris blive uddelt på Innova-

tionsdagen 2012 på Comwell i Kolding.  

 

Læs mere om Innovationsprisen på 

http://klk.kl.dk/Ydelser/Organisation/Innovation/KLs-Innovationspris-

2012/ 

 

Yderligere information 

Spørgsmål til arrangementet kan rettes til konsulent Anne-Mette Schei-

bel, KL's Konsulentvirksomhed, KLK, 3370 3329, asc@kl.dk. 

 

 

 

 

OPexecutive: konference om offentlig-privat samarbej-
de 

DI og KL inviterer i samarbejde med KOMDIR til konference om udvikling 

i offentlig-privat samarbejde den 5. november 2012. 

 

KOMDIR indgår som samarbejdspartner, når KL og DI afholder årets 

største heldagskonference for offentlige og private topledere den 5. no-

vember i Odense Congress Center. På konferencen vil ministre, toplede-

re fra offentlige og private virksomheder samt førende eksperter give 

deres bud på udfordringer, muligheder og fremtidens offentlig-private 

samarbejde.  

Arrangørkredsen bag OPexecutive omfatter en række af de betydeligste 

aktører fra det offentlige og erhvervslivet. Hovedarrangørerne er DI og 

KL. Medarrangører er COK og Institut for Business to Government. Ud-

over Kommunaldirektørforeningen er ØDF, IKA, FOPS, Dagbladet Børsen, 

Kommunen, Udbudsvagten og FOPS med som samarbejdspartnere.  

 

Vi håber at se rigtig mange medlemmer i Odense d. 5. november. 

 

Læs mere om konferencen og tilmeld dig på www.opexecutive.dk. 

 

 

http://klk.kl.dk/Ydelser/Organisation/Innovation/KLs-Innovationspris-2012/
http://klk.kl.dk/Ydelser/Organisation/Innovation/KLs-Innovationspris-2012/
mailto:suh@kl.dk
http://www.klk.kl.dk/innovationsdag12
http://www.klk.kl.dk/innovationsdag12
http://www.opexecutive.dkee/
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Ny dansk forvaltningspolitik 
En række af landets førende forskere i offentlig forvaltning har udarbej-

det et notat, der skal styrke debatten om fremtidens forvaltningspolitik i 

Danmark.  

 

Oplægget kan hentes i tre udgaver på www.komdir.dk, under "Om for-

eningen" i menupunktet "Temaer". 

 

Undersøgelse af kommunernes selvforsikring 
Reformen af den kommunale struktur i 2007 gav en række kommuner 

anledning til at ændre deres forsikringspolitik og andre former for risiko-

finansiering. Konsekvensen af denne udvikling har været en betydelig 

stigning i omfanget af selvforsikring. 

 

PRIMO har i samarbejde med KOMDIR besluttet at igangsætte flere initi-

ativer til at sikre, at grundlaget for fremtidens risikostyring i kommuner-

ne udvikles i overensstemmelse med behovet. 

 

Et af disse initiativer er en undersøgelse af de enkelte kommuners brug 

af selvforsikring, selvrisiko og forsikring. Dette sker gennem en online-

baseret spørgeskema-undersøgelse. Denne startes i oktober/november 

2012. 

 

De nævnte initiativer danner baggrund for en konference i 1. kvartal 

2013, hvor der sættes fokus på kommunernes værktøjskasse på risiko-

styringsområdet og de aktuelle og kommende udfordringer. 

 

Læs mere om undersøgelsen på PRIMO´s hjemmeside. 

 

 

Nyt fra udvalg 
Vi har igen bedt KOMDIR´s repræsentanter i et par udvalg om at give en 

kort status på udvalgets arbejde. Denne gang er der nyt fra Arbejdsgi-

verforum, Beredskabskontaktudvalget, Kommuneudvalget og Overvåg-

ningskomiteen for Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak. 

 

 

Arbejdsgiverforum 

Der er en lang og god tradition for et tæt samarbejde mellem KL og 

Kommunaldirektørforeningen på det løn- og personalepolitiske område. 

Samarbejdet har over årene ændret karakter fra et meget konkret sags-

behandlende forum (LØPPO) til et nu strategisk arbejdende forum, hvor 

aktuelle politiske og administrative dagsordener på området tages op til 

drøftelse. 

Det vil nok være for flot at kalde det en ”tænketank”, for dagsordenen er 

som regel sat, men Kommunaldirektørforeningen og Personalecheffor-

eningen får mulighed for at inspirere og give kommentarer til KL´s ad-

ministrative ledelse på området. Aktuelt er KL´s arbejdsgiverpolitik, tre-

partsforhandlinger og lærernes arbejdstid på dagsordenen. 

 

Jan Skovbo Nielsen 

Kommunaldirektør 

Gentofte Kommune 

 

 

http://komdir.dk/page195.aspx
http://www.primodanmark.dk/webbibliotek/aabent-webbibliotek/kommunernes-brug-af-selvforsikring.aspx
http://www.primodanmark.dk/webbibliotek/aabent-webbibliotek/kommunernes-brug-af-selvforsikring.aspx
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Beredskabskontaktudvalget og Kommuneudvalget 

Beredskabskontaktudvalget er etableret under Beredskabsstyrelsen 

og er oprettet for at danne en fleksibel ramme for samarbejdet og koor-

dinationen mellem det statslige, det regionale og det kommunale niveau 

på beredskabsområdet. Samfundets kompleksitet gør, at tværgående 

planlægning, samarbejde og koordination er nøgleordene for at bered-

skabsopgaverne kan løses mest effektivt, hvis de kommer. 

  

Kontaktudvalget danner rammerne om bl.a. at beredskabets aktører 

(politi, redningsberedskabet, sygehusene osv.) drøfter faglige spørgsmål 

og deler information imellem sig. Det kan også være at de har oplysnin-

ger om erfaringer fra ind- og udland, som kan være relevant i forhold til 

specifikke emner. Kontaktudvalget tager hånd om koordinering og har-

monisering af de initiativer, der tages på det overordnet beredskabsfag-

lige område hos de myndigheder og organisationer, som er repræsente-

ret i udvalget.  

 

Udvalget får forelagt øvrige udvalg og arbejdsgruppers arbejde, som 

Beredskabsstyrelsen nedsætter samt principielle sager til drøftelse.  

Kontaktudvalget holder tre møder årligt og er sammensat af repræsen-

tanter for følgende myndigheder og organisationer: Amtsrådsforeningen, 

Beredskabs-Forbundet, Beredskabsstyrelsen, Center for Biologisk Bered-

skab (Statens Serum Institut), Esbjerg Kommune, Falcks Redningskorps, 

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Forsvarskommandoen, 

Fredericia Kommune, Forsvarsministeriet, Kommunaldirektørforeningen i 

Danmark, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune, Odense 

Kommune, Rigspolitichefen, Statens Institut for Strålehygiejne, Sund-

hedsstyrelsen, Aalborg Kommune og Århus Kommune. 

Af aktuelle sager på møderne i 2012, kan bl.a. nævnes: 

 Temadrøftelse – overvejelser og problemstillinger på bag-

grund af terrorhændelserne på Utøya i Norge den 22. juli 

2011. Herunder om det danske beredskab er rustet til at 

håndtere en Utøya-hændelse. 

 Koncept for beredskabsplaner 

 Skybrudsplaner (2011). 

 

Kommunekontaktudvalget er etableret med henblik på at skabe en 

overordnet ramme for dialogen og samarbejdet mellem Beredskabssty-

relsen og de kommunale parter på beredskabsområdet. 

Formålet med Kommunekontaktudvalget er igennem dialog om aktuelle 

beredskabsfaglige emner medvirke til at styrke grundlaget for kommu-

nernes og Beredskabsstyrelsens strategiske overvejelser og prioriterin-

ger om beredskabet. Dette sker bl.a. via udveksling af oplysninger og 

viden, drøftelse af aktuelle beredskabsfaglige temaer og initiativer til at 

skabe opmærksomhed om redningsberedskabet i forhold til eksterne 

interessenter.  

Kommuneudvalget holder 3 møder årligt og på møderne deltager der 

repræsentanter fra Beredskabsstyrelsen (Formand og sekretariatsbetje-

ning), KL, Kommunaldirektørforeningen og FKB (Foreningen af Kommu-

nale Beredskabschefer). En nærtstående drøftelse i Kommuneudvalget 

er de varslede markante besparelser på beredskabsområdet, som skal 

fordeles mellem Staten og Kommunerne. 

 

Henrik Winther Nielsen 

Adm. direktør 

Solrød Kommune 
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Overvågningskomiteen for Interreg Øresund – Katte-

gat – Skagerrak 

I foråret klingede pludselig helt uventet en mail fra Kommunaldirektør-

forenings sekretariat ind, hvoraf det fremgik, at jeg var bragt i forslag 

som Kommunaldirektørforeningens repræsentant i Overvågningskommit-

ten for Interreg Øresund – Kattegat – Skagerrak. Et interregprogram 

under EU`s Strukturfond. 

 

Min første tanke var - hvad er det? Hvad ville det indebære at sige ja til 

det? Efter en hurtig søgning på nettet og nogen tids roden rundt i tunge 

EU-lovtekster på svensk hovedsagelig, fik jeg den første fornemmelse af, 

hvorfor jeg var bragt i forslag. Der er tale om en helt uoverskuelig opga-

ve, og det vil tage lang tid at sætte sig grundigt ind i lovgrundlaget. Det 

er svært at få nogen til at ”hoppe på den”, tænkte jeg. 

 

Jeg var nu alligevel blevet lidt interesseret under den første gennemlæs-

ning, så jeg gav det lige en tanke til samt en yderligere søgning på net-

tet. Nogen skal jo gøre det for foreningen og fædrelandet, så jeg sagde 

ja tak. Der gik ikke lang tid før en venlig person i KL sendte mig en sort 

mappe med hele lovgrundlaget, idet han mente, at det kunne jeg nok få 

brug for – og mange tak for det. Jeg kunne hurtigt se, at bureaukratiet 

virkede og var stort. 

 

Jeg blev indkaldt til det første møde 16. maj i København. Jeg fik min 

sekretær til at printe dagsordnen med tilhørende bilag. Hun kom tilbage 

med tre A-4 ringbind fyldt med ansøgninger, bilag og indstillinger. Man-

ge millioner euro skiftede ejermænd i sagerne, der var meget forskellige. 

 

Der holdes som udgangspunkt møde i Overvågningskommitten en gang 

hvert halve år. Til foråret afholdes mødet i Skåne og næste efterår i Os-

lo. 

 

Det forholder sig således, at denne programperiode er ved at slutte, og 

Overvågningskomiteen skal til at udarbejde nye kriterier og prioriterin-

ger. Det stod på mødet ikke helt klart, hvor mange euro, der fra EU ville 

blive afsat i næste programperiode. EU`s repræsentant i Komiteen kun-

ne ikke kaste yderligere lys over spørgsmålet. 

 

Der blev på mødet taget den indledende drøftelse af næste periode. Det 

stod tydeligt, at vækst og erhverv ville komme højt op på dagsordnen. 

Det arbejder interreg-sekretariaterne videre med til næste møde i for-

året i Skåne. 

 

Det forlyder, at de har lidt svært ved at få ansøgninger ind fra dansk 

side, og jeg skulle hilse fra Interreg-sekretariatet i København og sige, 

at de meget gerne hjælper med råd og vejledning i forbindelse med en 

ansøgning. 

 

Se mere på: http://www.interreg-oks.eu/se 

 

Venlig hilsen 

 

Michael Graatang 

Kommunaldirektør 

Halsnæs Kommune 

 

http://www.interreg-oks.eu/se
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Nyt fra Sekretariatet 
Fremover til vi i Nyhedsbrevet bringe korte beskeder og nyheder fra 

KOMDIR´s sekretarat. 

 

Husk at ændre dine medlemsoplysninger ved jobskifte 

KOMDIR´s medlemmer skal selv ændre deres medlemsinformationer på 

foreningens hjemmeside. Dette gør du ved at logge på med dit bruger-

navn og password på www.komdir.dk. Herefter kan du bruge menupunk-

tet "Rediger profil" i toppen af siden til at skifte dine oplysninger.  

Kontakt Sekretariatet på komdir@komdir.dk, hvis du har spørgsmål. 

 

Video på hjemmesiden  

Den 29. juni holdt Kreds Sjælland et Medlemsmøde, hvor tidligere kom-

munaldirektør og nuværende selvstændig konsulent Klaus Majgaard 

holdt oplæg om ny velfærd og ny offentlig styring. En video af oplægget 

kan ses på www.komdir.dk.  
Hvis I har lignende arrangementer med medie-optagelser, er I velkomne 

til at sende materialet til Sekretariatet, der kan uploade det til hjemme-

siden. Dette gælder naturligvis alle nyheder, der kan have  relevans for 

foreningens medlemmer. 

 

 

Til- og afgange 
 Albertslund: Jette Rundel tiltræder 1. oktober som kommunaldirek-

tør. Hun ar tidligere konst. kommunaldirektør i samme kommune. 

 Fanø: Lars Møgeltoft Poulsen tiltrådte 1. august som kommunaldi-

rektør. Lars kommer fra en stilling som social- og sundhedsdirektør i 

Billund kommune, 

 Gribskov: Hugo Pedersen tiltrådte 1. august som kommunaldirektør. 

Før stillingen i Gribskov var han kommunaldirektør i Høje Taastrup 

kommune. 

 Guldborgsund: Claus Thykjær tiltrådte 1. august som kommunaldi-

rektør. Han kommer til Guldborgsund fra en stilling som vicekommu-

naldirektør i Gribskov kommune. 

 Høje Taastrup: Lars Holte tiltrådte 1. august som kommunaldirek-

tør og var tidligere kommunaldirektør i Odsherred kommune. 

 Odder: Kent Halfdan Ferning tiltrådte 1. august som kommunaldi-

rektør. Han var før kommunaldirektør på Bornholm. 

 Odsherred: Rie Perry starter 1. oktober som kommunaldirektør. 

Hun kommer fra en stilling som udviklingsdirektør i Slagelse kommu-

ne. 

 

Kommende møder og arrangementer 

30. oktober KOMDIR HB-møde 

30. oktober Møde ml.KOMDIR´s HB og KL´s direktion 

5. november OPexecutive-konference 

7. november Lederprisen 2012 

20. november Innovationsdagen 2012 

11. december KOMDIR HB-møde 

11. december K98 

  

 
 
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://komdir.dk/page193.aspx
http://nkcluedoc.naestved.dk/edoc/www.komdir.dk

