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1. Meddelser


Samarbejde med DI om Offentlig-Privat Samarbejde. Skriftlig status fra Hans Nikolaisen, Kommunaldirektør i Randers.



Direktionskonference 27. november i KL-regi.



Kommunalpolitisk Topmøde: fagligt arrangement med KL holdes på Hotel Hvide
Hus, Aalborg, d. 15. marts kl. 10.30 – 12. Bo Lidegaard holder oplæg.



Digitalt Ledertopmøde: DI holder 24. april digitalt topmøde med en række af de
centrale aktører i digitaliseringen af den offentlige sektor. Topmødet afholdes i
Falkonercentret, Frederiksberg.

Bilag
Status på Offentlig-Privat Samarbejde fra Hans Nikolaisen fremsendes.

Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
Den skriftlige status på OPS er vedhæftet dette referat.
Det blev besluttet at fastlægge emner til KL´s og KOMDIR´s direktionskonference på
næste HB-møde d. 10. august.
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2. Temadrøftelse: muligheder i krisetid

Der ønskes en diskussion i HB af, hvilke initiativer KOMDIR bør tage for at præge debatten om, hvad der skal gøres i de kommende år med smalhals og deraf følgende krav om
besparelser og effektiviseringer.
o Spareproblematik: hvem skal spare, og hvor skal der spares?
o Behov for reformation af regler og love - afbureaukratisering
o Innovation
 nye opgaver
 digitalisering
 nye udfordringer kræver nye ledelses- og organisationsformer
o Internationale trends?
o Gennemgang af forholdet mellem omkostninger og service
Tre forslag til KOMDIR-initiativer:
 KOMDIR kan lave en konference om mulighederne i krisetid centreret
om enten en udviklings- og fornyelsesdagsorden eller en reformdagsorden.
 KOMDIR kan indgå samarbejde med fx RealDania om en konference
om udfordringerne i Udkantsdanmark, herunder hvordan den stigende ulighed mellem kommunerne håndteres. Konferencen kan eventuelt afholdes i Ringkøbing.
 KOMDIR kan sammen med fx CBS eller statskundskab på KU være
vært for en konference om international krisehåndtering i kommunerne.
Bred debat i HB.

Bilag
Ingen bilag.
Indstilling
Sagen indstilles til drøftelse og beslutning.

Beslutning
Formanden præsenterede punktet og lagde op til diskussion af, om KOMDIR som forening skal forsøge at præge debatten om den aktuelle økonomiske krisesituation.
Bestyrelsen besluttede at iværksætte initiativ til en konference om udfordringer og muligheder i Udkantsdanmark. Konferencen skal sætte fokus på, hvilke handlemuligheder
kommunerne har for at udligne den stigende ulighed. Det blev endvidere besluttet, at
konferencen skal afholdes i Ringkøbing-Skjern Kommune, som har gode erfaringer på
dette område, bl.a. med vedvarende energi. RealDanias involvering i konferencen drøftedes, og det blev pointeret, at KOMDIR skal sætte dagordenen for konferencen, og at
eventuelle samarbejdspartnere vil deltage via fx økonomiske bidrag.
Det blev besluttet, at Niels Højberg kontakter Niels Erik Kjærgaard, kommunaldirektør i
Ringkøbing, og arbejder videre med sagen samt laver udkast til program og dato.
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3. Evaluering af kommunalreformen
Evaluering af kommunalreformen er nært forestående, og i den forbindelse ønskes en
diskussion af, om KOMDIR skal iværksætte særlige initiativer.
Bilag
KL, evaluering af
kommunalreformen.doc

brev til Jan
Trøjborg.PDF

Bilag 1 Kommissorium Bilag 2 Evaluering af Bilag 3 Evaluering af Bilag 4 Evaluering af
udvalg.doc
kommunalreformen på socialområdet
kommunalreformen
og specialundervisning.doc
på Natur
kommunalreformen
og Miljø.docx vedr regional udvik

Bilag 5 Evaluering af
kommunalreformen på sundhedsområdet.doc

Indstilling
Sagen indstilles til drøftelse.

Beslutning
Sagen blev forelagt til drøftelse. Det blev pointeret, at KOMDIR skal sikre sig løbende
information og involvering i KL´s arbejde, hvilket kan ske ved, at de enkelte arbejdsgrupper afrapporterer til K98. Sekretariatet kontakter KL med henblik på dette.
Indlæg om politikernes rolle som borgernes advokat og kort debat om kommunaldirektørens rolle som rådgiver for byrådspolitikerne. Kreds Hovedstaden arrangerer konference
om, hvordan embedsmand står i et krydsfelt mellem embede og politik. Denne kunne
fungere som pilotprojekt for en større konference om emnet, arrangeret af KOMDIR.
Kreds Hovedstaden orienterer om deres erfaringer på næste HB-møde.
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4. Landsmøde 2013

Det foreslås, at KOMDIR´s landsmøde 2013 afholdes 2.-3. maj.
Orientering fra formandskabet om planlægningen af mødet, herunder fejringen af KOMDIR´s 100 års jubilæum.
Der indgås aftale med Søren Thorup om redigering af jubilæumsbog.
Bilag
Oplæg fra Søren Thorup fremsendes.
Indstilling
Sagen indstilles til drøftelse.

Beslutning
Bjarne Pedersen præsenterede kort punktet. Dato for landsmødet blev vedtaget, og det
blev besluttet at holde landsmødet i København.
Der var tilslutning til oplægget til jubilæumsbog og til involvering af Søren Thorup. Det
blev pointeret, der i forbindelse med landsmødet er en vigtig formidlingsopgave, og det
blev foreslået at nedsætte et konsortium, der kan varetage denne opgave. Kommunekredit kan involveres her som samarbejdspartner.
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5. HB-seminar 11. – 12. april: program
Som aftalt på HB-mødet 6. december holder Hovedbestyrelsen et seminar om foreningens arbejde d. 11. – 12. april 2012.
Der gives en kort orientering om programmet.
Bilag
Program Seminar for
Hovedbestyrelsen april 2012.pdf

Indstilling
Sagen indstilles til orientering.

Beslutning
Bjarne Pedersen præsenterede kort seminarets form og indhold.
Sekretariatet skriver til HB-medlemmerne for at få bindende tilmelding til middag og
overnatning.
Oplægsholdere:
Formiddag
Jens Chr. Birch holder oplæg om foreningens historie, struktur og formål.
Per Flemming Laursen eller Nich Bendtsen bedes om at forberede oplæg om kredsenes
fremtidige arbejde.
Eftermiddag
Henrik Kolind holder kort oplæg om styring i kommunerne efter kommunalreformen som
appetitvækker til Sophus Garfiel, der afslutter dagen.
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6. Midtvejsmøde
Det foreslås, at der holdes HB-møde fredag den 10. august 2012, hvor der i forlængelse
af mødet lægges et socialt arrangement, som HB-medlemmernes ledsagere inviteres til
at deltage i.
Programmet vil være:
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

9.30
10 –
12 –
13 –
19:

– 10:
12:
13:
17:

Kaffe
HB-møde
Fælles frokost hvor ledsagere støder til
Gennemgang af kommunale aktiviteter i Rudersdal Kommune
Middag

Der vil være mulighed for overnatning, og der afsluttes med fælles morgenmad lørdag
den 11. august.
Bilag
Ingen bilag.
Indstilling
Sagen forelægges til godkendelse.
Beslutning
Punktet blev godkendt. Sekretariatet udsender formel invitation snarest.
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7. Internationalt Udvalg
Sideevent: Orientering om Internationalt Udvalgs samarbejde med KL om Sideevent i
forbindelse med Danmarks formandskab for EU.
Per Røner præsenterer punktet.
ICMA: KOMDIR´s deltagelse i internationalt arbejde. Per Røner orienterer.
Bilag
Ingen bilag.
Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Beslutning
Per Røner orienterede om omstruktureringen af IU, hvor Lars Wilms er ny formand.
Sideevent: Den 21. marts afholder KL og KOMDIR i fællesskab et sideevent i forbindelse med Danmarks EU-formandskab. Henning Jensen (tidl. Borgmester i
Næstved) og Ib Østergaard holder oplæg om danske kommuner.
ICMA Congress 2012: Deltagerne flyver 5. oktober og er hjemme 11. oktober.
KOMDIR dækker flyrejse, mens deltagernde selv betaler hotel og konferencedeltagelse. Invitation sendes til alle foreningens medlemmer. Der er plads til 10 deltagere. Per Røner laver oplæg til invitation, som Sekretariatet videresender til foreningens medlemmer.
Bjarne Pedersen orienterede kort om ICMA Committee i Tokyo. Hverken Bjarne
Pedersen, Per Røner eller Lars Wilms kan deltage.
Nordisk samarbejde: Bjarne Pedersen og Jens Chr. Birch orienterede om fortsat
samarbejde med nordiske søsterorganisationer. De to tager sammen med Lars
Wilms til Stockholm for at mødes med svenske og norske kolleger mhp. at forstærke samarbejdet på tværs af de nordiske lande.
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8. Opfølgning på møde m. KL´s direktion
Mødet med KL´s direktion evalueres, og der tages initiativ til opfølgning på evt. indgåede aftaler.
Bilag
Dagsorden for mødet med KL´s direktion udsendes af KL i uge 8.
Indstilling
Drøftes.
Beslutning
Der blev tilkendegivet generel tilfredshed med mødet.
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9. Nyt forskningscenter
AKF, DSI og KREVI sammenlægges i et nyt forskningsinstitut under Indenrigsministeriet.
Det nye institut har til formål at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse
og styring i den offentlige sektor og derfor etableres et analyse- og forskningsinstitut for
kommuner og regioner.
KOMDIR har fremsendt vedlagte udtalelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Bilag

Sophus Garfiel, mail
om nyt sektorforskningsinstitut.doc

Indstilling
Sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning
Bjarne Pedersen orienterede kort om punktet. Ingen bemærkninger.
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10. Nye udpegninger til udvalg
Siden sidst er der foretaget udpegninger af nye medlemmer i følgende udvalg:
 Overvågningsudvalget for Kattegat, Skagerrak og Øresund: Kommunaldirektør Michael Graatang, Halsnæs
 Internationalt Udvalg: Kommunaldirektør Lars Wilms, Egedal (formand)
 COK´s uddannelsesråd: Kommunaldirektør Henrik Damm, Kalundborg
 Beredskabsskontaktudvalget: Adm. direktør Henrik Winther Nielsen, Solrød
 Væksthus 3 (for institutionsledere): Kommunaldirektør Søren Bonde Hansen,
Sønderborg


PRIMO´s bestyrelse: Tom Ahmt, stabsdirektør i Aabenraa kommune, indstilles til
posten.

Bilag
120217
KOMDIR_udvalgsoversigt.pdf

Indstilling
Sagen forelægges til orientering og beslutning.
Beslutning
Formanden orienterede om ovenstående udpegninger og kort om proceduren for nye
udpegninger.
Det blev vedtaget at indstille stabsdirektør Tom Ahmt, Aabenraa, til posten som medlem
af PRIMO´s bestyrelse.
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11. Evt.
Mødekalender 2012
Marts
15. – 16. marts: Kommunalpolitisk Topmøde, Aalborg
April
11. – 12. april: HB-seminar, København
24. april: ´Technology Talks´: DI´s konference om digitalisering af den offentlige sektor
30. april: K98 + HB-møde, København
Maj
8. maj: KL´s direktion og Paraplyens bestyrelse
Juni – juli
Ingen møder
August
10. august: HB Midtvejsmøde (inkl. HB-møde)
27. august: K98
September
17. september: K98
20. – 21. september: KTC årsmøde
Oktober
5. – 11. oktober: ICMA Annual Congress i Phoenix, Arizona
9. oktober: KL´s direktion og HB (skal flyttes)
November
27. november: Direktionskonference, KOMDIR + KL
28. november: KL og Paraplyens bestyrelse
December
11. december: K98 + HB-møde

Studietur til New York og Boston
Kreds Syddanmark arrangerer studietur til New York og Boston uge 43. Der er stadig
ledige pladser.
Fremtidige arrangementer meldes til Sekretariatet, som kan orientere eventuelle interessenter.
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