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0. Meddelelser
Orientering om et meget succesfuldt bestyrelsesmøde i Forum for Offentlig
Topledelse, hvor KOMDIR’s strategier ift. kommunal forvaltningspolitik møder
opbakning.
Orientering om møde mellem Niels Højberg og FOA’s formand Dennis Kristensen med
fokus på kommunal afbureaukratisering. En konstruktiv og konkret snak, der dog ikke
udmønter sig i et struktureret og konkret samarbejde.
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1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 22. oktober 2013
Bilag vedlagt

131022 KOMDIR
Referat HB.pdf

Indstilling
Sagen forelægges til godkendelse.
Beslutning
Godkendt.
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2. ”Vejen til en ny forvaltningspolitik” – næste skridt?
Fortsat drøftelse af hvordan oplæggets budskaber udbredes og bringes i spil i de rette
fora – herunder:
KOMDIR’s deltagelse i forvaltningskonference på Folkemødet på Bornholm, evt. i
samarbejde med DJØF og Dansk Selskab for Statskundskab.
Vedlagt er ”Vejen til en ny forvaltningspolitik” samt referat fra mødet i bestyrelsen for
Forum for Offentlig Topledelse den 24. november 2013.
Bilag vedlagt

Vejen til en ny
Forvaltningspolitik.pdf

Indstilling
Sagen forelægges til drøftelse.
Beslutning
”Vejen til en ny forvaltningspolitik” markedsføres i kølvandet på
Produktivitetskommissionens samlede rapport og endelige anbefalinger, der forventes
i februar/marts 2014. KOMDIR’s rolle bliver først og fremmest at udbrede de praktiske
erfaringer fra kommunerne som opfølgning på kommissionsarbejdet.
Oplægget skal desuden fungere som hovedtema for en forvaltningskonference på
Folkemødet på Bornholm, der finder sted 12.-15. juni 2014. Der foreslås, at KOMDIR
indgår i et samarbejde med DJØF og gør brug af deres stand som platform for
drøftelser af forvaltningspolitik.
Tomas Therkildsen forfatter derudover et indlæg til næste nyhedsbrev med bud på,
hvordan KOMDIR skal vægte indsatsen i forhold til den videre markedsføring af ”Vejen
til en ny forvaltningspolitik”.
Det overvejes fortsat, om der skal udarbejdes en Ny Forvaltningspolitik 2.0 i efteråret
2014 i samarbejde med Paraplyen mhp. at sikre bred faglig forankring. Per Ullerichs
er tovholder på opgaven.
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3. Ny hjemmeside
Præsentation af ny hjemmeside.

Indstilling
Sagen forelægges til godkendelse.
Beslutning
Godkendt. Det foreslås, at hjemmesiden omkring lanceringstidspunkt medio januar
2014 markedsføres i relevante kredse.
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4. Konferencer i 2013/2014
KOMDIR planlægger deltagelse i:
1. ”Udlicitering på socialområdet”, arrangement på den svenske ambassade 30.
januar 2014
2. KMD/Mandag Morgen (april/maj 2014)
3. Byer og landdistrikter i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
den 24. februar 2014, herunder planlægning af workshops

Indstilling
Sagen forelægges til drøftelse og beslutning
Beslutning
Der arbejdes videre med KOMDIR’s rolle på konferencen arrangeret af KMD/Mandag
Morgen. Forslag til tidspunkt er efterfølgende fastsat til den 8. maj 2014.
KOMDIR har fået til opgave at arrangere fem workshops i forbindelse med Ministeriet
for By, Bolig og Landdistrikters konference om by/opland den 24. februar 2014.
Det foreslås, at der arrangeres en overordnet workshop, der sætter fokus på de
generelle problematikker samt fire workshops, der tager fat på konkrete erfaringer og
overvejelser fra udvalgte kommuner.
Det videre arbejde og mulige tovholdere på de enkelte workshops overvejes.
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5. Internationale relationer
Drøftelse af KOMDIR’s deltagelse i ICMA’s konference i maj 2014 i Yangzhou, Kina. De
kinesiske værter vil gerne bruge konferencen til at sætte fokus på dansk, bæredygtig
byudvikling.
Vedlagt er brev fra Deputy Mayor Mme. Qi Xiaoxia, Yangzhou.
Bilag

Mme Qi's Letter to Mr
Hojberg.pdf

Indstilling
Sagen forelægges til drøftelse
Beslutning
Det overvejes, hvordan konferencen i Yangzhou kan bruges til at markedsføre dansk,
bæredygtig byudvikling.
Der foreslås en samlet dansk indsats op til konferencen, hvor alle interesserede
kommuner er velkomne til at deltage og bidrage med deres indspark.
Den videre drøftelse af konferencen sker i samarbejde med KOMDIR’s Internationale
Udvalg.
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6. PRIMO
Drøftelse af beslutning om PRIMO’s fremtid.

Indstilling
Sagen forelægges til drøftelse

Beslutning

PRIMO nedlægges.
Af hensyn til allerede indgåede forpligtelser træder lukningen i kraft ved udgangen af
2014.
KOMDIR har haft stor nytte af samarbejdet med PRIMO og takker for PRIMO’s store
indsats i forhold til risikoledelse i den offentlige sektor.
Det foreslås desuden, at PRIMO’s bestyrelse udformer en pressemeddelelse om
lukningen, hvor PRIMO’s hovedaktiviteter og succeser udfoldes.
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7. Arbejdsgrupper og udvalg
Opdateret oversigt over arbejdsgrupper og udvalg, som KOMDIR er repræsenteret i.
Udpegninger:
- Overvågningskomiteen for Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerak progammet
- Redningsberedskabets Strukturudvalgs referencegruppe
Bilag

091013 KOMDIR
udvalgsoversigt 9 oktober 2013.pdf

Indstilling
Sagen forelægges til drøftelse.
Beslutning
Det foreslås, at kommunaldirektør i Odsherred, Rie Perry, udpeges til
Overvågningskomiteen for Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerak programmet.
Kim Herlev Jørgensen udpeges til Redningsberedskabets Strukturudvalgs
referencegruppe.
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8. Kommende møder
K98-møder er endnu ikke fastlagt for foråret 2014. HB-møder planlægges i
forlængelse af K98-møder.
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9. Evt.
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