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0. Meddelelser
-

CEDI har henvendt sig om muligheden for, at Det Digitale Råd overdrages til KOMDIR
og paraplyen. Formandskabet har takket nej til tilbuddet.

-

En journalist fra STRIX TV arbejder på et program for TV3, der omhandler folk, der
bliver forfulgt og lagt for had på nettet i så voldsom grad, at det har store konsekvenser for dem. Journalisten spørger, om man har oplevelser af denne art og foreslår i givet fald en samtale om problemets omfang.

-

Rådmann Even Ediassen, Fauske Kommune i Nordland fylke, Norge, har spurgt, om
en repræsentant for kommunaldirektørerne kan holde et oplæg om erfaringer med
kommunesammenlægningen ved konferencen om kommunestruktur og samfærdsel i
Bodø den 23.-24. oktober 2014. Konferencen er for politiske repræsentanter fra 9
kommuner i regionen. Henrik Kolind deltager.

-

Der blev udvekslet synspunkter om den aktuelle proces med sammenlægning af beredskaberne.
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1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 29. april 2014
Bilag

Referat HB-møde 29
april.pdf

Indstilling
Sagen forelægges til godkendelse.
Beslutning
Godkendt.
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2. Momsregistrering af Kommunaldirektørforeningen
Der har været rettet henvendelse til Deloitte med henblik på at få en vurdering af den
momsmæssige behandling af indtægter og udgifter i foreningen.
Konklusionen er overordnet, at der er en del forhold, der taler for momspligt af kontingentet. Dette medfører, at foreningen kan få momsfradrag for omkostningerne, som foreningen afholder. Hvis kontingenterne er fuldt momspligtige, vil kommunerne kunne
medtage disse i momsrefusionsordningen.
Redegørelse fra Deloitte er vedhæftet.

Bilag

Deloitte-notat-moms

Indstilling
Formanden indstiller uændret praksis.
Beslutning
Formandens indstilling blev godkendt, således at kontingenterne ikke er momspligtige.
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3. Opfølgning på folkemødet på Bornholm og plan for udarbejdelse af version 2
af ”Vejen til en ny forvaltningspolitik”.

Indstilling
Sagen forelægges til drøftelse.
Beslutning
Der var enighed om, at der havde været særdeles gode rammer for KOMDIR’s deltagelse
i folkemødet med gode debatter på et højt niveau. Folkemødet er et godt netværksarrangement, og med baggrund i temaer vil foreningen også fremover deltage i folkemødet.
Formanden orienterede om KL’s udspil på K98-mødet om forvaltningspolitik, hvoraf det
fremgik, at der imellem KL og KOMDIR er divergerende opfattelse af topchefens rolle og
opgaver. Det er f.eks. muligheden for, at kommunaldirektørerne kan ytre sig om betingelserne for topledelse i det offentlige rum samt en forskellig opfattelse af kommunaldirektørrollen på sigt. Endvidere har KL’s direktør givet udtryk for, at KL ikke kan lave et
egentligt partnerskab med KOMDIR som forening om en ny forvaltningspolitik, men at
man gerne vil indgå i et samarbejde med KOMDIR.
Bestyrelsen var enig i, at formanden på mødet den 16/9 mellem KL’s direktion og KOMDIR vil lægge op til et samarbejde om at finde gode løsninger omkring delprojekterne og
samtidig respektere, at der er temaer, som parterne ser forskelligt på.
KOMDIR fortsætter selv arbejdet med version 2 af en ny forvaltningspolitik, men vil holde KL orienteret og understrege, at KOMDIR har et tæt samarbejde med de øvrige chefforeninger og dermed kan skabe bredde i arbejdet. KOMDIR’s videre arbejde med version 2 afventer mødet med KL den 16. september, og formanden tager kontakt til formændene for chefforeningerne inden mødet.
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4. Internationale relationer
ICMA-konference i Charlotte, North Carolina, september 2014

Indstilling
Sagen forelægges til orientering.
Beslutning
Henrik Kolind deltager i ICMA-konferencen.
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5. Udpegninger
Formanden er blevet inviteret til at være med i Bo Smith-udvalget, der er nedsat af
DJØF til at kulegrave forholdet mellem embedsmænd og politikere – også i kommunerne.

Indstilling
Sagen forelægges til drøftelse.
Beslutning
Taget til efterretning.
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6. Konferencer og aktiviteter
Bestyrelsesmøde i Forum for Offentlig Topledelse den 3. september 2014.
Møde mellem ledelsen af KOMDIR og Offentlige Chefer i DJØF er fastsat til tirsdag den
23. september 2014 kl. 15.30-17.00 i København.

Indstilling
Sagen forelægges til drøftelse.
Beslutning
Taget til efterretning.
Formanden orienterede om bestyrelsesmødet den 3. september 2014 i Forum for Offentlig Topledelse, herunder at man ikke ønsker en ny proces for et nyt kodeks.
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7. Landsmøde 2015
Landsmødet foreslås afholdt i Aarhus i 2015 på et af følgende tidspunkter:
torsdag den 7. maj kl. 12 til fredag den 8. maj kl. 12 eller
tirsdag den 12. maj kl 12 til onsdag den 13. maj kl. 12
Indstilling
Sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning
Det blev besluttet at afholde landsmødet i Aarhus den 7. – 8. maj 2015.
Som emner til landsmødet blev foreslået rapportering om Bo Smith-udvalgets arbejde
samt oplæg ved Benjamin Barber, Senior Research Scholar at The Center on Philanthropy and Civil Society of The Graduate Center, The City University of New York.
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8. Kommende møder
16. september 2014 kl. 15-16: HB-møde.
Beslutning
Taget til efterretning.
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9. Eventuelt
Intet.
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