Referat
Hovedbestyrelsesmøder

Dato:

16. september 2014 og 6. oktober 2014

Tid:
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6/10 kl. 13.00-15.00

Sted:
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6. oktober:
Lars Møller
Niels Ågesen
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Carsten Sand Nielsen
Nich Bendtsen
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1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Bilag vedhæftet:

Referat HB-møde 4
september.pdf

Indstilling
Sagen forelægges til godkendelse
Beslutning
Referatet blev godkendt.
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2. Drøftelse af forvaltningspolitiske initiativer på baggrund af møderne
mellem KLs direktion og henholdsvis Paraplyen og KOMDIRs hovedbestyrelse.

Bilag:
a) Formandens mail af 11. september 2014 til medlemmerne
02 - Bilag pkt 2-a
Formandens mail til medlemmerne.pdf

b) Dagsorden for mødet med Paraplyen den 15. september 2014

03 - Bilag pkt 2-b-1 04 - Bilag pkt 2-b-2 05 - Bilag pkt 2-b-3 06 - Bilag pkt 2-b-4 07 - Bilag pkt 2-b-5
Dagsorden paraplyen.pdf
Borgmesterbrev af 3 Kommunaldirektørbrev
juli 2014 om bedre rammer
Implementeringsarbejde
af 3 for
juli beskæftigelsesindsatsen.pdf
2014 om implementering
Økonomiaftalens
vedr regeringens
af beskæftigelsesreformen.pdf
afsnitsociale
om kodeks
2020-mål.pdf
for implementer

08 - Bilag pkt 2-b-6
KTC dagsordenspunkt til PARAPLYEN 15 9 2014.pdf

c) Dagsorden for mødet med KLs direktion den 16. september 2014

09 - Bilag pkt 2-c
Dagsorden KL direktion.pdf

Indstilling
Sagen indstilles til drøftelse.
Beslutning

Bestyrelsen har afholdt møder med KLs direktion den 16. september 2014 og her
blev det besluttet at mødes igen den 6. oktober 2014, efter at KLs oplæg til forvaltningspolitiske initiativer har været behandlet i KLs bestyrelse.
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Drøftelsen den 6. oktober 2014 tog udgangspunkt i en gennemgang af oplægget,
der blev runddelt på mødet. Oplægget drøftedes.
Bestyrelsen tilkendegav over for KLs direktion fuld støtte til KLs initiativer og udtrykte entydig opbakning til det afgørende fremadrettede fokus på styrkelse af
det lokale repræsentative demokrati.
KL inddrager kommunaldirektører og andre kommunale chefer i arbejdet efter
behov.
Bestyrelsen besluttede efter mødet med KLs direktion, at KOMDIR sammen med
de øvrige chefforeninger arbejder videre med de grundlæggende elementer i oplægget om Ny forvaltningspolitik som et konstruktivt supplement til KLs initiativer
frem mod landsmødet i maj 2015. KL holdes orienteret om arbejdet.
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3. Møde mellem Offentlige chefer i DJØF og ledelsen af KOMDIR
Med mellemrum har ledelsen i Kommunaldirektørforeningen mødtes med ledelsen af Offentlige chefer i DJØF for at drøfte fælles interesseområder. Mødet i foråret blev aflyst, og næste møde er aftalt til den 23. september 2014 kl. 15.3017.00 hos DJØF.
Indstilling
Sagen indstilles til drøftelse.
Beslutning
Til efterretning.
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4. Næste møde
Næste møde holdes 9. december 2014 kl. 13-15.
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5. Eventuelt
Intet.
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