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  Venlig hilsen 

 

 

Nyhedsbrev 

xxx 2012 - nr. xxx 

 

 

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

København. 
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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. 

 

 

SFI’S jubilæumspris 2012 
SFI indstiftede i anledning af sit 50 års jubilæum i 2008 en jubilæums-

pris. Prisen er på 25.000 kr. og uddeles hvert andet år af SFI’s bestyrel-

se. I 2012 uddeles prisen for anden gang. 

  

Formålet med prisen 

Prisens formål er at anerkende udbredelsen af forskningsbaseret viden i 

praksissektoren. Prisen er en hæderspris, der gives til en person, en 

gruppe af personer eller en organisation, der på velfærdsområdet har 

gjort sig særligt bemærket på et eller flere af følgende felter: 

  

 at skabe ny forskningsbaseret viden, der er anvendelig i praksissek-

toren   

 at anvende forskningsbaseret viden i praksissektoren til gavn for 

borgerne  

 gennem formidling og debat eller andre initiativer med succes at ha-

ve fremmet, at forskningsbaseret viden omsættes til konkret brug i 

praksissektoren 
  

Dit/din organisations forslag til prismodtager 

Forslag til prismodtager modtages meget gerne og bedes sendt til SFI 

senest onsdag d. 5. september. Indstillingen sendes elektronisk via 

dette link: 

  

http://www.sfi.dk/indstilling_til_sfi's_jubilæumspris-11040.aspx? 

  

Prisen forventes uddelt i oktober. 

 

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.sfi.dk/indstilling_til_sfi's_jubilæumspris-11040.aspx
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Spørgsmål om prisen kan stilles til direktionsassistent Helle Damgaard, 

hd@sfi.dk eller 33 48 08 13. 

 

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. 

 

 

Ledelsesrum1 – fire strategiske sessioner for kommu-
nale og regionale direktioner 
Væksthus for Ledelse inviterer 10 samlede direktioner til over et halvt år 

at deltage i fire strategiske sessioner om at finde innovative løsninger på 

morgendagens udfordringer. Forløbet fokuserer på langsigtet og strate-

gisk helhedstænkning og direktionerne vil blive udfordret og støttet af 

hinanden og af et fast højt kvalificeret sparringspanel og spændende 

oplægsholdere. Det er de kommunale og regionale direktioners behov og 

fælles og individuelle udfordringer, der er omdrejningspunkt for forløbet: 

 Hvordan kan der samarbejdes på tværs i den offentlige sektor?  

 Hvordan kan ydelser gentænkes og opgaveløsningen effektiviseres?  

 Hvordan kan konkurrenceparametrene optimeres for at tiltrække 

attraktive virksomheder og borgere?  

 Hvordan kan borgerne involveres til fælles problemløsning? 

 

Tilmeldingsfrist: 7. september 2012.  

 

Kontakt og tilmelding: Konsulent Lene Viinberg, Danske Regioner, 

lev@regioner.dk, 22 22 21 61 og chefkonsulent Jacob Møller, KL, 

jcm@kl.dk, 33 70 35 74 / 21 40 50 10 

 

Hent pdf-fil om forløbet fra www.komdir.dk.  

 

 

Ny dansk forvaltningspolitik 
En række af landets førende forskere i offentlig forvaltning har udarbej-

 

mailto:hd@sfi.dk
http://www.opexecutive.dkee/
mailto:lev@regioner.dk
mailto:jcm@kl.dk
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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". 

Nyt fra udvalg  

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 

 

 

Beredskabskontaktudvalget  

Overvågningsudvalg for Skagerrak – Michael Graatang  

Overvågningskommitten for Interreg Øresund – Kattegat – 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 tun-

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

af, hvorfor jeg var bragt i forslag. Der er tale om en helt uoverskuelig 

opgave, 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 virke-

de 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 
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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 

Overvågningskommitten 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 Kommitten 

kunne 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 foråret 

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: www.interreg-oke.eu 

 

Venlig hilsen 

 

Michael Graatang 

Kommunaldirektør 

  

  

Nyt fra Sekretariatet 

 

Øget fokus på kredsarbejdet: flere opdateringer fra kredsene på hjem-

mesiden 

Husk at melde ændringer 

Video på hjemmesiden 

Nyheder til web 

 

 

Til- og afgange 

Rie Perry starter 1. oktober som ny kommunaldirektør i Odsherred. 

Lars Holte tiltrådte 1. august som ny kommunaldirektør i Høje-Taastrup. 

Hugo Pedersen 

 

 

Kommende møder og arrangementer 

HB-møde 

OP-Executive 

Innovationsdag 

Toplederprisen 

Møde m KL´s direktion 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.interreg-oke.eu/
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KOMDIR’s sekretariat 
Rudersdal Kommune 
Øverødvej 2 
2840 Holte 
Tlf.  
E-mail: komdir@komdir.dk  
www.komdir.dk  
Ansvarshavende redaktør 
Bjarne Pedersen 

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

