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0. Meddelelser









Jane Wiis fratræder som kommunaldirektør i Frederikshavn og udtræder derfor af
Hovedbestyrelsen. Bo Rasmussen, kommunaldirektør i Albertslund, er 1. suppleant
og overtager således Janes plads frem til næste generalforsamling i maj 2013, jf. foreningens vedtægter § 13, stk. 7.
IMCA´s International Committee har accepteret invitation fra IU til deltagelse i KOMDIR´s Landsmøde den 2. – 3. maj 2013 (se bilag)
Styregruppe for Projekt Bibliotekssystem: kommunerne og KOMBIT er i gang med at
lave kravspecifikation til et nyt bibliotekssystem, som dækker både folke- og skolebiblioteker (94 kommuner er pt. med i projektet). Kommunaldirektørforeningen bedes udpege en kommunaldirektør til styregruppen, og Sekretariatet foreslår kommunaldirektør Anders Lou, Brøndby Kommune.
Foreningen af Socialchefer har udsendt debatoplægget Nye Tider. Hvad er HB´s
holdning til dette? Der ønskes en kort drøftelse.
Projekt Ressourcedanmark: Mandag Morgen er ved at starte projektet Ressourcedanmark, der skal bidrage til at skabe bedre og billigere velfærd gennem en ny tilgang til velfærdsressourcer (se bilag).
Kredsenes fremtidige arbejde: husk, at deadline for svar på brev er 1. september.

Bilag vedlagt
ICMA Denmark
Acceptance.pdf

ICMA mail fra Mark
Watson.docx

Nye-tider-debatopla
eg-290612.docx

Ressourcedanmark_
Revideret.pdf

Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Beslutning
Formanden orienterede om ovenstående:
 ICMA har accepteret invitation fra IU´s formand Lars Wilms til at holde international
session under KOMDIR´s landsmøde i maj 2013. IU forestår værtskabet.
 Indstillingen af kommunaldirektør Anders Lou, Brøndby Kommune, til Projekt Bibliotekssystem blev godkendt. Sekretariatet kontakter Anders.
 Socialchefforeningen: Lau Svendsen-Tune skriver bemærkning, som rundsendes til
kommentering i HB, og derefter sendes til FSD.
 Mandag Morgen: Per U, Lau og Jens Chr. vil deltage i Mandag Morgens projekter på
vegne af HB. Jens Chr. for
 Formanden gav kort status på bog-projekt i forbindelse med 100-års jubilæum. På et
senere tidspunkt skal HB drøfte, om bogen skal sælges eller distribueres. Brug af
sponsorer kan overvejes. Der arbejdes fortsat med en budgetplan på ½ mio. kr.
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1. Aktuelt
Igangværende børnesager og pressen.
Jens Chr. Birch præsenterer kort punktet.
Bilag vedlagt
Jens Chr. Birchs notat om pressehåndtering er vedhæftet.
Indstilling
Sagen tages til efterretning.
Beslutning
Jens Chr. Birch præsenterede punktet med udgangspunkt i konkret sag fra Næstved.
Derefter fremlagde han et notat med refleksioner om pressehåndtering ifm. sagen (se
bilag, som er vedlagt referatet, men ikke den originale dagsorden).
HB drøftede generelle strategier for pressehåndtering ifm "dårlige" sager, herunder kriseberedskab og forebyggende pressearbejde.
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2. Nordisk samarbejde
Den 25. maj deltog formanden for IU Lars Wilms og Bjarne Pedersen i et fælles møde i
Stokholm for kommunaldirektørforeningerne i Danmark, Norge og Sverige. Formålet
med mødet var at undersøge, om der er grundlag for et nærmere samarbejde mellem de
3 foreninger.
Fra Sverige deltog formanden for kommunaldirektørerne i Sverige Staffan Isling. Fra
Norge deltog generalsekretær i det norske rådmandsforbund Finn Christian Brevig. På
mødet var der stor interesse fra alle 3 foreninger for at arbejde videre med spørgsmålet
om et nærmere samarbejde, og det blev aftalt, at der søges tilslutning til at afholde en
fælles konference den 18. – 19. april 2013 i Stokholm for de 3 foreningers styrelser. På
den fælles konference kunne følgende 3 temaer indgå: Erfaringerne fra opgave og strukturreformen (Danmark), Alternative driftsformer (Sverige), samspillet mellem kommunaldirektør og borgmester (Norge). Konference afsluttes med en vurdering af perspektiverne for et videre samarbejde.
Baggrund:
I Sverige er der 290 kommuner med stor størrelsesforskel. Den svenske kommunaldirektørforening har 200 medlemmer, og det er kun kommunaldirektører, som kan være
medlem. Foreningen har en styrelse på 7 medlemmer med en ordførende i spidsen. Der
er intet sekretariat og det årlige kontingent er på et par hundrede kroner. De har næsten
ikke noget samarbejde med SKL, som er det svenske KL.
Deres fokus i disse år er på urbaniseringen, og de problemer som henholdsvis væksten
og faldet i befolkningstallet giver. Det er deres variation af udkantsdebatten. Samt EU.
I Norge er der 429 kommuner med endnu større størrelsesforskel. Den norske rådmandsforening har 339 medlemmer, og det er kun rådmænd (kommunaldirektører, som
kan være medlem). Foreningen har en styrelse på 5 medlemmer. Der er et sekretariat
med en deltidsansat generalsekretær, som er tidligere rådmand. Deres mission er at
hjælpe rådmanden til at lykkes i jobbet. De har traditionelt en stor rolle ved ansættelse
og afsked af rådmændene. De driver en rådmandsuddannelse ”rådmandsskolen”, som
nye rådmænd frekventerer 1-2 år efter ansættelse første gang. Deres samarbejde med
det norske KL er svagt.
Bilag
Protokoll
Skandinavisk kommunaldirektørnettverk.docx

Indstilling
HB tilslutter sig en fælles konference med de norske og svenske søsterorganisationer i
2013. Endelig dato aftales mellem formanden og søsterorganisationerne.
Beslutning
Formanden introducerede kort punktet. HB tilsluttede sig forslaget om en fælles konference (Per Ullerichs kan ikke deltage på datoen grundet budgetmøder, ligesom Niels
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Ågesen sandsynligvis vil være forhindret i at deltage). Bjarne Pedersen kontakter de
svenske og norske søsterorganisationer.
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3. Debatoplæg om ny dansk forvaltningspolitik
En kreds af forvaltningsforskere fra landet universiteter har udarbejdet et oplæg, der
skal skabe debat om, hvordan fremtidens offentlige sektor skal se ud. Debatoplægget
søger at komme med et bud på, hvordan den offentlige sektor kan styrkes og revitaliseres, så den bedre kan løse de aktuelle udfordringer.
Jacob Torfing, redaktør af oplægget, deltager ved HB-mødet 11. december.
Oplægget er vedlagt i en kort udgave, en lang udgave og som executive summary.
Bilag
Debatoplæg
executive summary.pdf

Debatoplæg kort
version.pdf

Debatoplæg lang
version.pdf

Indstilling
Sagen forelægges til drøftelse.
Beslutning
Formanden lagde kort op til drøftelsen af, om KOMDIR skal deltage i debatten om en ny
dansk forvaltningspolitik, efterfulgt af en bred debat om, hvordan KOMDIR kan sætte
fokus på nytænkning af forvaltningspolitik i DK.
Formanden foreslog, at KOMDIR inviterer til et seminar/konference om emnet, hvor der
bliver mulighed for at debattere oplægget i dybden. Der kan lægges op til arrangementet via pressearbejde (fx via et interview i Danske Kommuner, Mandag Morgen eller
Kommunen og/eller en kronik i et stort dagblad). Forud for en sådan konference er det
afgørende, at HB får en fælles forståelse af, hvad KOMDIR bør prioritere i oplægget.
Det blev besluttet, at HB opfordrer kredsene til at afholde arrangementer om debatoplægget for at skabe klangbund for debatten om ny forvaltningspolitik og indsnævre HB´s
fokuspunkt. Senere kan der skrives kronikker, afholdes konference osv. Til næste HBmøde d. 11. december skal der skrives et kort oplæg med et konkret forslag til, hvordan
en konference i foråret 2013 kan gennemføres. Henrik Kolind og Per Ullerichs udarbejder
dette oplæg.
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4. Folkemøde
Helle Søeberg, kommunaldirektør i Herlev, har foreslået, at KOMDIR deltager i Folkemødet med et eller flere arrangementer.
Der ønskes en drøftelse af, om KOMDIR skal deltage i 2013.
Bilag
Ingen bilag.
Indstilling
KOMDIR er repræsenteret ved Folkemødet i 2013.
Beslutning
HB har drøftet sagen, og mener, at foreningen på nuværende tidspunkt ikke skal deltage
i folkemødet.
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5. Årsregnskab
Fremlæggelse af foreningens årsregnskab for 2011.
Bilag
Regnskabet fremsendes senest 1. august 2012.
Indstilling
Sagen forelægges til godkendelse.
Beslutning
Formanden præsenterede regnskabet. HB godkendte regnskabet.
HB drøftede kort formandens forslag om nedsættelse af kontingent (se punkt 8).
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6. Prisopgaver i kommunal ledelse
Efter ide fra Mads Young Christensen fra Næstved Kommune foreslår formanden, HB
drøfter om KOMDIR skal udskrive en priskonkurrence, hvor den opgave, der bedst bidrager til at fremme udvikling og innovation i ledelse af den offentlige sektor, præmieres.
Ideen er inspireret af Kommunikationsforums tilsvarende prisuddeling (se bilag).
Bilag
Kforums specialepris
2011.pdf

Indstilling
Ideen godkendes og formandskabet fremlægger konkret forslag på næste HB-møde.
Beslutning
Formanden præsenterede kort punktet og lagde op til, at der udskrives en prisopgave i
forvaltningspolitik, hvor prisen kan uddeles til næste års landsmøde. Niels Højberg påtog
sig at igangsætte punktet, så prisen kan uddeles i forbindelse med Landsmøde 2013.
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7. Innovationsprisen 2012
Igen i år afholder KL’s Konsulentvirksomhed Innovationsdagen 2012, denne gang den
20. november 2012 på Comwell Kolding. På Innovationsdagen uddeler KL Innovationsprisen 2012.
KL har kontaktet KOMDIR for at undersøge mulighederne for igen i år at indgå et samarbejde mellem KL, KLK og KOMDIR om både Innovationsdagen og Innovationsprisen.
Dette samarbejde skal indebære, at repræsentanter fra KOMDIR deltager på dagen i
rammesætningen m.m. og markedsføring via web, mails og nyhedsbrev.
KOMDIR udpeger to kommunaldirektør til at indgå i dommerpanelet til Innovationsprisen. Derudover forventes, at der indgår en direktør fra KL og Christian Bason, innovationschef i Mindlab.
Finalistkommunerne repræsenteres ved direktionen på Innovationsdagen
Bilag
Ingen bilag.
Indstilling
Der udpeges to medlemmer til arbejdsgruppen
Beslutning
Henrik Kolind og Rikke Vestergaard, kommunaldirektør i Kolding, er allerede udpeget.
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8. Kontingent
KOMDIR har jf. regnskab for 2011en formue udover, hvad der er behov for til daglig
drift. Ifølge foreningens vedtægter § 5 fastsætter generalforsamlingen kontingentet for
en 2-årig periode. Formanden foreslår, at HB indstiller til generalforsamlingen, at der
ikke opkræves kontingent i 2013, og at kontingentet herefter nedsættes.
Bilag
Ingen bilag.
Indstilling
HB indstiller til generalforsamling i 2013, at der ikke opkræves kontingent i 2013, og at
kontingentet herefter nedsættes.
Beslutning
Det blev vedtaget ikke at nedsætte kontingentet.
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9. Tilgange og afgange (pr. 20. juni 2012)
Indmeldt
 Morten Winge, kommunaldirektør i Glostrup
 Willy Feddersen, kommunaldirektør i Haderslev
 Christian Bertelsen, vicekommunaldirektør i Skive
 Ole Helk, Økonomichef i Vesthimmerland Kommune
Udmeldt
 Erik Odder, kommunaldirektør i Rebild
 Marius Ibsen, kommunaldirektør i Gladsaxe
 Klaus Majgaard, kommunaldirektør i Furesø
Bilag
Ingen bilag.
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Beslutning
Sagen blev taget til efterretning.
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10. Status på udvalg
Følgende udpegninger er blevet foretaget siden HB-mødet 30. april:
Væksthus 3 (for institutionsledere): Kommunaldirektør Henning Qvick, Assens, er indtrådt i udvalget.
Rådgivningspanel for Dokumentation: Direktør Henning Haahr Pedersen, Skanderborg, er indtrådt i udvalget.
Arbejdsgiverforum (Kontaktudvalg på løn- og personaleområdet): Kommunaldirektør
Thomas Therkildsen, Vordingborg, indtræder i udvalget 1. august.
KOMBIT´s porteføljegruppe: Formanden har foreslået Peter Frost, Kommunaldirektør
i Køge.
Bilag
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Beslutning
Sagen blev taget til efterretning.
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11. Mødekalender 2013
KL har endnu ikke fastlagt K98-møder for 2013.
Møder 2012, 2. halvår
 10. august:
Midtvejsmøde + HB-møde
 27. august:
K98 (heldags-møde)
 17. september:
K98
 30. oktober:
KL´s direktion + KOMDIR´s hovedbestyrelse (Kl. 10 – 13, inkl.
frokost)
 28. november:
Paraplyens bestyrelse + KL´s direktion
 11. december:
K98 og HB-møde
Bilag
Ingen bilag
Indstilling
Der fastlægges foreløbige mødedatoer for 2013.
Beslutning
Punktet blev udskudt. Sekretariatet udarbejder forslag til mødekalender 2013 på baggrund af KL´s mødekalender, som er klar ultimo august.
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12. Evt.
Kreds Sjælland, status
Nyt fra Hovedbestyrelsen (fast punkt)
Henvendelse fra Hovedbestyrelsen, som efterspørger lokal bestyrelsens bidrag til de
kommende drøftelser i HB frem til næste års Landsmøde den 2. – 3. maj 2013, hvor der
eventuelt kan træffes beslutning om ændringer i Kommunaldirektørforeningens struktur.
Frist for tilbagemelding til HB er den 1. september 2012.
Bilag: Brev til kredsene om deres fremtid
Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter Komdirs/kredsenes fremtidige arbejde og struktur.
Beslutning:
Udgangspunktet er, at kredsarbejdet fungerer helt tilfredsstillende i Region Sjælland. Vi
har efter forholdene en fin opbakning til de vedtægtsbestemte årlige arrangementer ligesom økonomien er på plads. Hertil kommer et årligt paraplymøde med stor tilslutning.
Kredsbestyrelsen så gerne et samarbejde med Region Hovedstaden om flere fælles arrangementer – på trods af de geografiske udfordringer.
Skulle man senere beslutte at nedlægge kredsene skal forslaget om geografiske valgkredse gennemføres. Nuværende medlemskreds fungerer (vedtægternes § 3).

Den kommunale lederpris
COK, Kommunaldirektørforeningen og de faglige organisationer kårer de bedste ledere
ved uddelingen af Den Kommunale Lederpris.
(øvrig sagsfremstilling udeladt)
Beslutning: Kredsbestyrelsen har ingen aktuelle forslag, og opfordrer til, at formen for
udpegning bliver genovervejet, såfremt lederprisen fortsat skal eksistere.
Endvidere kunne det overvejes at lade kommunaldirektører helt udgå af kandidatfeltet.

COK´s bestyrelse
Niels Ågesen foreslår på vegne af direktør for COK´s Advisory Board Ib oustrup, om
denne deltager på næste HB-møde d. 11. december. HB godkender dette. Niels koordinerer deltagelsen med Ib.

Innovationspris
HB drøftede kort formatet for udpegelsesprocessen til prisen.
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