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0. Meddelelser 

 
Som aftalt på seneste HB-møde er der en ny KOMDIR hjemmeside på vej samt ny 
form på nyhedsbrevene. Bl.a. er der etableret blog om relevante KOMDIR-temaer.  
De kommende temaer bliver bl.a:  
1) Fælles Kommunal Digitaliseringsstrategi (Bjarne Pedersen) 
2) Forvaltningspolitik (Per Ullerichs) 
3) Produktivitetskommissionen (fortsat – Thomas Therkildsen)  
4) Udvalgsstyre (Henrik Kolind) 
 
Sekretariatet fremsender tema-oversigt samt deadlines til HB. 
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1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 29. august 2013 
 
 
Bilag vedlagt 

 

130829 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.   
 
 
Bilag vedlagt 

 

Vejen til en ny 
Forvaltningspolitik.pdf 

 

 
Indstilling  
Sagen forelægges til drøftelse 
 
Beslutning 

Som aftalt på seneste møde, er der udarbejdet en kort version af Den Ny 
Forvaltningspolitik samt Power Point slides, som med fordel kan anvendes til 
præsentation af centrale budskaber i de relevante sammenhænge, KOMDIR’s 
medlemmer optræder i. Materialet gøres tilgængeligt for KOMDIR’s medlemmer på 
hjemmesiden. 
 
Der opfordres desuden til anvende principperne i Ny Forvaltningspolitik i forbindelse 
med introduktion af de nye kommunalbestyrelser. 
 
Det overvejes, om der skal udarbejdes en Ny Forvaltningspolitik 2.0 i samarbejde med 
Paraplyen mhp. at sikre bred faglig forankring. 
 
Der skal fortsat være fokus på at udbrede de gode eksempler, der understøtter 
temaerne i Ny Forvaltningspolitik.  
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3. Call centre 

Status på arbejdet med fælles kommunale callcentre og input fra KL 
 
Bilag vedlagt 

 

Kontaktcenteranalys
e.pdf   

KL om Call centre.pdf

 
 
 

Indstilling 

Sagen forelægges til drøftelse.  
 
 
Beslutning 

Det forlyder, at Digitaliseringsstyrelsen er i færd med at skrinlægge planerne om 
fællesoffentligt kontaktcenter og dermed overlade videreudviklingen af området til 
kommunerne.  
 
De tværkommunale forsøg med samarbejde om callcentre er på den baggrund ikke 
blevet mindre relevante. 
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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 den 24. februar 2014 
 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til drøftelse og beslutning 
 
 
Beslutning 

Der arbejdes videre med KOMDIR’s rolle på de foreslåede konferencer.  
 
Desuden afholder Mandag Morgen Velfærdens Innovationsdag den 23. januar, hvor 
KOMDIR planlægger deltagelse med afsæt i velfærdsteknologisk logik.  

IM planlægger Frikommunekonference den 7. april 2014 som KOMDIR med fordel kan 
deltage i – ikke mindst mhp. at markedsføre budskabet om afbureaukratisering. 
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5. Internationale relationer 

I forlængelse af ICMA-konferencen i Boston har Lars Wilms udarbejdet vedlagte 
orientering med forslag til konkrete initiativer. 

ICMA’s internationale udvalg afholder desuden i 2014 konference i Yangzhou, Kina. 
Hvilken rolle kan KOMDIR spille her? 
 
Bilag 

 

ICMA sept13.pdf

 

 

Indstilling 

Sagen forelægges til drøftelse af mulige initiativer og fremadrettet international 
strategi 
 
Beslutning 

12.-18. september 2014 planlægges ny ICMA-konference (100 års jubilæum) i 
Charlotte, North Carolina. Desuden planlægger ICMA’s internationale udvalg 
konference i Yangzhou, Kina . 
 
Det overvejes, om Kina-konferencen kan bruges i KOMDIR-regi til at skabe åbninger 
for danske kommuner med aktier i Kina. Form og indhold afventes i første omgang.  
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6. Arbejdsgrupper og udvalg 

Opdateret oversigt over arbejdsgrupper og udvalg, som KOMDIR er repræsenteret i. 
 
Bilag 

 

091013 KOMDIR 
udvalgsoversigt 9 oktober 2013.pdf 
 
    
Indstilling 

Sagen forelægges til orientering.  
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7. Kommende møder 

 
Følgende møder er fastlagt: 

• 10. december kl. 13–15:  HB-møde (efter K98) 
• 10. december kl. 15-17:  Møde med Paraplyen og KL’s direktion (efter HB) 

 
Forårets møder planlægges i forlængelse af K98 

 

     
Indstilling 

Sagen forelægges til drøftelse og beslutning.  
 
 
Beslutning 
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8. Evt. 

Opfølgning på møde med KL’s bestyrelsen: 
 
Der tegner sig særligt tre temaer, som KOMDIR skal spille ind i – bl.a. i den offentlige 
debat:  
1) Kommunerne som effektiviseringssucces: Konkrete eksempler på effektiviseringer, 
hvor kommunerne finder de gode løsninger 
2) Center/opland  
3) Digitalisering 
 
Ift. de gode effektiviseringseksempler opfordres der til, at KOMDIR’s medlemmer deler 
lokale succeshistorier. Sekretariatet samler op og koordinerer med KL ift. at sikre 
fælles indsats.  
 
KOMDIR undersøger mulighederne for at deltage på ministeriets konference om 
center/opland den 24. februar 2014.  
 
KL oplever en hidtil uset åbning i centraladministrationen ift. at anskue digital 
infrastruktur som en offentlig forsyningsforpligtelse. KOMDIR bakker op om KL’s 
synspunkt og er klar til at tage ansvar for udvikling og service i forlængelse af en 
statslig levering af sikkerhed og infrastruktur. 
 
 
 


