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0. Meddelelser 
 Lars Møller, kommunaldirektør i Holstebro, indtræder i hovedbestyrelsen som supple-

ant for Jane Wiis. 
 ICMA Annual Congress 2012: Bjarne Pedersen, Per Røner, Lars Wilms, Michael Graa-

tang og Tommy Poulsen har deltaget i ICMA-kongres i Phoenix.  
 ICMA på Landsmødet 2013. 

 KOMBIT´s porteføljegruppe: Kommunalteknisk Chefforening indstiller direktør Lis 
Bjerremand, Gentofte kommune, til at repræsentere den kommunaltekniske sektor i 
porteføljegruppen (se bilag). 

 Status på udvalg: ingen nye udpegninger siden sidste møde. 
 

 
Bilag vedlagt 

Indstilling KOMBITs 
porteføljegruppe.pdf

 
 
 

Indstilling  
Sagen forelægges til drøftelse. 
 

 
Beslutning 

 Formanden bød Lars Møller velkommen. 
 Formanden meddelte, at Jens Chr. Birch pr. 12. oktober er fratrådt sin stilling som 

kommunaldirektør. Dermed fratræder han ligeledes sin plads som næstformand i ho-

vedbestyrelsen ifølge vedtægterne § 8, stk. 5. Han udtræder ligeledes af foreningen. 
Jens Chr. Birch har meddelt, at han stiller sig til rådighed for KOMDIR. Formanden 

oplyste, at Jens Chr. Birch inddrages i planlægningen af Landsmøde 2013. 
 Formanden skitserede kort et udkast til program for landsmøde 2013, hvor ICMA´s 

International Committee er inviteret til at deltage i Landsmødets åbning og festmid-

dag. 
 Formanden gav kort rapport fra ICMA-kongres i USA. Formanden foreslog, at det in-

ternationale samarbejde, herunder et europæisk netværk, tages op til drøftelse på et 
kommende HB-møde.  

 HB tilkendegav enighed i indstilling af Lis Bjerremand, Gentofte, til KOMBIT´s porte-

føljegruppe, og KOMDIR´s Sekretariat videresender KTC´s indstilling til KOMBIT. 
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1. Kredsenes fremtidige arbejde 
Kredsenes bestyrelser har svaret på henvendelsen fra hovedbestyrelsen af 1. maj 2012. 
Tilbagemeldingerne udtrykker bred enighed om, at kredsenes funktion som valgkredse 

til hovedbestyrelsen bør opretholdes for at sikre geografisk dækning i hovedbestyrelsen. 
Kredsenes bestyrelser er dog ikke entydigt enige om nødvendigheden af kredsene som 

faglige netværk, da aktivitetsniveauet i de enkelte kredse er ganske forskellige.  
 
Kreds Hovedstaden foreslår, at samarbejdet i Paraplyen udvikles, hvilket vil styrke mu-

lighederne for at afholde tværfaglige (og evt. tværregionale) arrangementer. Øget sam-
arbejde med chefforeningerne nævnes også af Kreds Nordjylland som et indsatsområde, 

der vil være hensigtsmæssigt at fokusere på. 
 
Kredsene mener på nuværende tidspunkt ikke, at det er nødvendigt at ændre i forenin-

gens vedtægter om kredsenes funktion. 
 

Med kredsenes fortsatte funktion som en væsentlig del af KOMDIR´s organisation, vil 
Sekretariatet gerne øge kredsenes synlighed i KOMDIR´s kommunikation, især på 
hjemmesiden og i nyhedsbrevet, bl.a. for at gøre samarbejde på tværs af foreningen 

lettere. Et par indledende initiativer til øget sparring og samarbejde på tværs af kredse-
ne kunne være:  

 
 Nyt fra kredsene i Nyhedsbrevet: kort status fra de enkelte kredse, gerne fra for-

manden 

 Større fokus på kredsene på www.komdir.dk, bl.a. med opdatering af nyheder. 
Nyheder, afholdte arrangementer, personalenyt m.m. 

 Deltagelse i arrangementskalender: kommende arrangementer. 
 
I tilbagemeldingerne fra kredsbestyrelserne blev det desuden fra flere sider pointeret, at 

det ville være gavnligt for kredsenes funktion at øge samarbejdet med Paraply-
en/Chefforeningerne.  

 
Bilag vedlagt 

KOMDIR - Brev til 
kredsene om deres fremtid.doc

 

Tilbagemeldinger fra 
Kredsene.doc

  
 
 

Indstilling  
Kredsenes tilbagemeldinger tages til efterretning, og der foreslås ikke ændringer af ved-
tægternes paragraffer om medlemskab. 

 
 

Beslutning 
Kredsenes tilbagemeldinger blev taget til efterretning. Det blev besluttet ikke at ændre 
foreningens paragraffer om kredsene. KOMDIR´s Sekretariat igangsætter ovenstående 

initiativer.

http://www.komdir.dk/
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2. Prisopgave om kommunernes styring og ledelse 
På HB-møde d. 10. august 2012 blev det besluttet, at Niels Højberg skulle udarbejde et 
oplæg til en priskonkurrence, der skal præmiere den opgave, der bedst beskriver udfor-

dringer med at fremme udvikling og innovation i ledelse i den offentlige sektor. Oplæg-
get er vedlagt. 

 
 
Bilag 

Prisopgave om 
kommunernes styring og ledelse.doc

 
                   

 
Indstilling 
Oplægget godkendes. Formandskabet fortsætter arbejdet med planlægningen af konkur-

rencen. 
 

 
Beslutning 
Hovedbestyrelsen besluttede at godkende oplægget med et ønske om at gøre opgave-

formuleringen får et løsningsorienteret element.  
Formanden beder Niels Højberg forestå ændringerne. 
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3. Vallensbæk-sagen 
Kommunaldirektør i Vallensbæk Bjarke Steen Johansen har via DJØF orienteret Statsfor-
valtningen i Hovedstaden om problematiske forhold mellem borgmesteren og forvaltnin-
gen i Vallensbæk kommune.  

 
Formanden for KOMDIR har i pressen udtrykt foreningens principielle syn på det usæd-

vanlige i sagen, og at den bør undersøges, samt at man skal beskytte de embedsmænd, 
som med deres stilling som indsats afslører magtmisbrug, og dermed værner om Dan-
marks høje standarder for offentlig forvaltning. 

 
Bjarne Pedersen orienterer om sagens udvikling. 

 
 
Bilag 

Brev fra DJØF til 
Statsforvaltningen.pdf

 

Sagsbeskrivelse 
Bjarke Steen Johansen.pdf

 
                   

 
Indstilling 
Sagen drøftes. 

 
Beslutning 

Formanden orienterede HB om status på sagen. HB drøftede kort forløbet og tilkendegav 
opbakning til formandens udmelding i pressen om foreningens principielle syn på sagens 
indhold. HB tog orienteringen til efterretning. 

 



  

 
6 

 

4. Til- og afgange (pr. 16. oktober 2012) 

 
Indmeldt 

 Kristian Buhl Hansen, kommunaldirektør i Kerteminde 
 Sonja Miltersen, direktør for Borgerservice, Teknik og Miljø, Social og Ældre i Vejen 

 Ole Bladt-Hansen, kommunaldirektør i Billund 
 Mikael Jentsch, kommunaldirektør i Frederikshavn 
 Lars Møgeltoft Poulsen, kommunaldirektør i Fanø 

 Peter Kjærsgaard Pedersen, direktør i Greve 
 Jette Runchel, kommunaldirektør i Albertslund 

 
Udmeldt 
 Jane Wiis, kommunaldirektør i Frederikshavn 

 Birgit Plambeck, direktør for fællesstaben i Viborg 
 Find Korsbæk, forvaltningschef i Aars 

 Jens Chr. Birch, kommunaldirektør i Næstved. 
 
Bilag 

Ingen bilag. 
 

 
Indstilling 
Sagen tages til efterretning. 

 
 

Beslutning 
Sagen blev taget til efterretning. 
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5. Mødekalender 2013 
Punktet er overført fra HB-mødet d. 10. august. 
 
Møder 2012 

28. november: Paraplyens bestyrelse + KL´s direktion 
11. december: K98 og HB-møde 

 
Bilag 
Ingen bilag. 

 
 

Indstilling 
Der fastsættes mødedatoer for 2013. 
 

 
Beslutning 

Det blev besluttet, at Sekretariatet udsender forslag til møder i 2013 snarest. 
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6. Evt. 
 Per Ullerichs gav kort status på arbejdet med forvaltningspolitik.  
 Jann Hansen gav status på arbejdet med Hovedkonto 6, herunder evaluering af 

Kommunalreformen 
 

 
Bilag 
 

 
 

Indstilling 
 
 

Beslutning 
Sagen blev taget til efterretning. 


