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0. Meddelelser
1) KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) har i en årrække afholdt innovationsdag for
direktører, chefer, ledere og medarbejdere fra kommunerne. På
innovationsdagen uddeles bl.a. KL’s innovationspris.
Rikke Vestergaard og Henrik Kolind sidder fortsat i dommerpanelet vedr.
innovationsprisen.
Innovationsdagen afholdes i år den 25. november.
2) Odense kommunes velfærdsinnovationskonference
Odense Kommune arrangerer Velfærds Innovations konference den 5. dec.
2013. Hensigten er at vise, hvordan gode ideer omsættes i praksis. Der ønskes
samarbejde med KOMDIR.
Henrik Kolind sørger for KOMDIR deltagelse.
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1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendelse af referat fra hovedbestyrelse den 10. april 2013
Bilag vedlagt

13-04-10
Referat.pdf

Indstilling
Sagen forelægges til godkendelse.
Beslutning
Godkendt
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2. ”Vejen til en ny forvaltningspolitik” – næste skridt?
I forlængelse af lanceringen af KOMDIR’s ”Vejen til en ny forvaltningspolitik” er
der behov for at drøfte, 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
”Vejen til ny forvaltningspolitik” er blevet positivt modtaget i de relevante fora.
Næste opgave bliver at sikre central opbakning til udspillet samt konkret
udbredelse i de kommunale ledelseslag. Det bliver en helt afgørende fælles
opgave for KOMDIR’s medlemmer at få tydeliggjort, hvorfor det er en relevant
dagsorden for de øvrige chefniveauer.
KL’s sekretariat arbejder p.t. på at få temaet dagsordensat til
bestyrelsesmødet i Offentligt toplederforum, så staten bringes mere direkte til
at forholde sig til udspillet. Målet er med afsæt i KOMDIRs udspil at bidrage til
relanceringen af Forum for offentlig topledelse.
Desuden skal temaet på dagsorden til møder med specialistforeningerne,
ligesom der skal arrangeres møder med centrale departementschefer.
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3. Produktivitetskommissionens resultater
Produktivitetskommissionen har præsenteret en række resultater, der peger på
udfordringer og mulige løsninger i den offentlige produktivitet.
Resultaterne kalder på en spejling i den omstillings- og produktivitetsudvikling,
der præger kommunerne i disse år.
Der lægges derfor op til en drøftelse af, hvordan KOMDIR kan gøre sig
gældende i debatten.
Bilag vedlagt
Debatoplæg - Fokus Analyserappport 1
Analyserapport 2 på resultater i den offentlige
Danmarks
sektor.pdf
ProduktivitetKonkurrence,
- Hvor er problemerne.pdf
internationalisering og regulering.pdf

Indstilling
Sagen forelægges til drøftelse.
Beslutning
KOMDIR støtter intentionerne i kommissionens arbejde men vurderer samtidig,
at der er behov for, at de omfattende omstruktureringer og imponerende
resultater, som kommunerne har gennemført og leveret de seneste 3 år, bør
være mere synlige.
Sekretariatet går i gang med at indsamle og kommunikere de gode cases –
bl.a. via ny strukturering af KOMDIR’s hjemmeside og prioritering af indhold.
Desuden skal der tænkes i relationer til centrale medier og aktører.
Emnet dagsordensættes til møder med henholdsvis KL’s direktion og
paraplyen.
Medlem af produktivitetskommissionen og KOMDIR, Hans Nikolaisen
(Randers), inviteres til at orientere om kommissionens arbejde på næste møde
i hovedbestyrelsen.
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4. Call centre
Ifm. årets økonomiforhandlinger blev det aftalt, at Digitaliseringsstyrelsens
analyse til afdækning af potentialerne ved at konsolidere
telefonhenvendelser til det offentlige, skal suppleres med yderligere
analyser som har fokus på eksisterende kommunale call center forsøg.
Analysen gennemføres i regi KL og forventes afsluttet maj 2014.
Sagens behandles i KL’s bestyrelse den 22. august 2013. På baggrund af
denne behandling drøftes status og mulige initiativer i regi af KOMDIR mhp.
at sikre en alternativ kommunal løsning.
Vedlagte bilag skitserer status på etableringen af regionalt,
fælleskommunalt kontaktcenter i Midtjylland.
Bilag vedlagt

Regionalt kommunalt
kontaktcenter.pdf

Indstilling
Sagen forelægges til drøftelse.
Beslutning
De foreløbige erfaringer tyder på, at gevinsten primært er et løftet
serviceniveau samt at der er betydeligt investeringsbehov (udvikle/opbygge
viden + teknologi) før man kan lykkes med centrale call-centre. Sidstnævnte
er fraværende i økonomiaftalen.
KL arbejder videre med læring fra Københavner-modellen og Midtjyllandmodellen, og KOMDIR’s rolle er primært koordinerende ift. at holde
kommunerne på sporet!
På et mere generelt plan bør det overvejes, om KOMDIR kan medvirke til at
dæmme op for mere statslig styring ved at tænke i organisering af
fælleskommunale tiltag som mere generelt princip.
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5. Nationalt innovationscenter
I Økonomiaftalen for 2014 fremgår det, at:
”Der oprettes et Center for Offentlig Innovation, som skal understøtte, at
innovation spredes og forankres på tværs af den offentlige sektor. Centret skal
også styrke medarbejder- og brugerdreven innovation i det offentlige. Der
afsættes op til 10 mio. kr. årligt i perioden 2014-2016, hvoraf kommunerne og
staten hver finansierer op til 4 mio. kr., mens regionerne finansierer op til 2
mio. kr.”.
Innovation spiller en afgørende rolle i kommunernes aktuelle
omstillingsprocesser, og det er oplagt at sikre KOMDIR en aktiv rolle i relation
til et nationalt center for innovation.
Indstilling
Sagen forelægges til drøftelse.
Beslutning
Etableringen af nationalt innovationscenter er meget lidt uddybet i
økonomiaftalen, og både formål og rammer er p.t. uklare.
KOMDIR ønsker at sikre, at etableringen af centret sker med inddragelse af
praktikere fra kommunerne. Desuden ønskes dialog med KL om de mulige
rammer for centrets etablering.
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6. Konferencer i 2013/2014
Med afsæt i de aktuelle kommunale dagsordener skal der tages stilling til på
hvilke områder og i hvilket omfang KOMDIR skal engagere sig i konferencer i
den kommende periode.
Følgende er til drøftelse:


Opfølgning på konferencer i samarbejde med KMD og Mandag Morgen.
Erfaringer og nye muligheder



Planlægning af konference om byer og landdistrikter (foråret 2014)

Indstilling
Sagen forelægges til drøftelse og beslutning
Beslutning
Der arbejdes videre med konference-samarbejde med MANDAG MORGEN +
KMD. ”Vejen til ny forvaltningspolitik” kan spille en central rolle her.
Den kommende Landsplanredegørelse gør konference om by/land meget
relevant. Planlægges i samarbejde med Realdania i foråret 2014.
En af konferencerne udpeges til at være midtvejskonference – jf. KOMDIR’s
vedtægter.
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7. Internationale relationer
I regi af ICMA blev der i forbindelse med landsmødet taget imod internationale
ICMA gæster (se bilag).
I september 2013 planlægges deltagelse i ICMA konference i Boston. Link til
konference og program her:
http://icma.org/en/icma/events/conference/schedule/at_a_glance
Tjek også app’en ICMA 2013
Bilag

Rapport om ICMA`s
International
studietur.pdf
Committee Meeting Minutes.pdf

Indstilling
Sagen forelægges til orientering
Beslutning
10 personer deltager ultimo september i ICMA-konferencen i Boston, hvor Lars
Wilms er valgt til den internationale komité som vice-president.
Hovedbestyrelsen har et ønske om fremadrettet at etablere nære geografiske
relationer (de nordiske lande, UK, Holland etc.).
Den fremadrettede internationale strategi drøftes i Boston.
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8. Udvikling af KOMDIRS hjemmeside
KOMDIR’s hjemmeside kan med fordel anvendes aktivt til at orientere,
kommunikere og engagere ift. KOMDIR’s medlemmer og arbejde.
Hvordan sikrer vi, at hjemmesiden bliver et levende omdrejningspunkt for
foreningens aktiviteter?
Indstilling
Sagen forelæggelse til drøftelse.
Beslutning
Hjemmesiden skal fremadrettet bruges til at kommunikere ”Vejen til ny
forvaltningspolitik og de gode kommunale cases, der viser hvor og hvordan
kommunerne går forrest i praksis.
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9. Udpegninger til arbejdsgrupper og udvalg
Omkring udpegninger foreslås følgende:
Arbejdsgiverforum
Erstatning for Jan Nielsen, Gentofte
Forslag: Bjarne Pedersen, Rudersdal
Rådgivningspanelet vedr. dokumentation og teknikerkontaktudvalget
Søren Bonde Hansen, Sønderborg, skal kontaktes i forhold til fremtidig
deltagelse
Planlægning af Kattegatkurser (2 nye medlemmer)
Erstatning for Jan Nielsen, Gentofte og Søren Adsersen, Fredericia
Forslag: Henning Hansen, Ikast-Brande & Tomas Therkildsen, Næstved
Repræsentationen i Primo.dks bestyrelse
Revurderes
Styregruppen for Realdanias kursus, Strategisk Byledelse
Erstatning for Ole Møller, Fakse.
Forslag: Per Ullerichs, Rødovre
Nyt: Medlemmer til partssamarbejdet om udvikling af kerneydelsen (PUK)
To medlemmer til bestyrelsen og en til ”huset” vedrørende borgerservice,
sagsbehandling og beskæftigelse.
Forslag til bestyrelsen: Lisbeth Binderup, Skanderborg og Bjarne Pedersen,
Helsingør
Forslag til ”huset”: Økonomidirektør Peter Karm, Vejle
Indstilling
Sagen forelægges til drøftelse og beslutning.
Beslutning
Søren Bonde, Sønderborg, har ophævet sit forbehold og fortsætter.
De foreslåedes repræsentanter udpeges.
Det foreslås Primos bestyrelse at Primo nedlægges.
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10. Kommende møder
Følgende møder er fastlagt:
 29. august kl. 13 – 15:
HB-møde (efter K98)
 9. september kl. 12-15: Møde med Paraplyen
 22. oktober kl. 10-13:
Møde med KL’s direktion (før K98)
 22. oktober kl. 13 – 15: HB-møde (efter møde m. KL’s direktion)
 10. december kl. 13 – 15:
HB-møde (efter K98)
 10. december kl. 15-17: Møde med Paraplyen og KL’s direktion (efter
HB)
Møder, der skal fastlægges:
 Specialistforeningerne
 Andre?
HB-møder i 2014
Vi forventer at afholde HB-møder i forbindelse med K98-møderne i forår og
sommer 2014.
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