Kære kolleger,
Inden vi alle sammen går på juleferie, vil jeg på Kommunaldirektørforeningens vegne benytte lejligheden til
at takke for de mange gode og udbytterige dialoger, vi har haft gennem 2016. Den forvaltningspolitiske
dagsorden har for alvor sat sine spor og vi har været aktive medspillere i udviklingen af den offentlige
sektor.
Det kan du også læse mere om i indeværende nyhedsbrev, hvor du kan finde materiale fra konferencen
’Ledelse og styring af fremtidens velfærd’, som Kommunaldirektørforeningen i samarbejde med de øvrige
chefforeninger og FORUM afholdt i efteråret. Jeg vil på Kommunaldirektørforeningens vegne gerne takke
for en interessant dag, hvor vi på tværs af fagområder og kommuner i fællesskab fik lejlighed til at drøfte
udviklingen af rollen som topleder og de fælles udfordringer, vi står over for i forhold til at løfte de tunge
velfærdsområder.
Samtidig vil jeg orientere jer om et brobygningssamarbejde, som Kommunaldirektørforeningen er gået ind i
sammen med DJØF, FOA, DSR og Politiforbundet. Brobygningssamarbejdet skal sætte fokus på, hvordan
den offentlige sektor bliver endnu bedre til at give borgere og virksomheder en god service inden for de
politisk fastsatte rammer.
I 2017 fortsætter vi debatten og de gode drøftelser omkring styring og ledelse af fremtidens velfærd på
Kommunaldirektørforeningens landsmøde, som afholdes den 4. og 5. maj. Du kan læse mere om temaet for
landsmødet i indeværende nyhedsbrev.
På kommunaldirektørforeningens vegne vil jeg gerne ønske jer og jeres familier en rigtig glædelig jul og et
godt nytår.
God læselyst!

Med venlig hilsen
Henrik Kolind
Formand for Kommunaldirektørforeningen

Afrapportering af konferencen ”Ledelse og styring af fremtidens velfærd”
Den 13. oktober var lidt over 100 kommunale topchefer samlet fra de kommunale chefforeninger til
konferencen ”Ledelse og styring af fremtidens velfærd – nye veje og dilemmaer”.
Afsættet for konferencen var den igangværende debat om, hvilke former for styring og ledelse, der reelt
har en effekt på velfærdsproduktionen, en diskussion som bl.a. KORA rapporten i foråret var med til at
sætte yderligere fokus på. Marie Østergaard Møller lagde ud med at fremlægge den aktuelle kritiske debat
om resultatbaseret styring og gav sammen med Klaus Majgaard inspiration til udvikling af ledelses‐ og
styringspraksis i kommunerne. Ingvar Mattson fra Sveriges Statskontor fortalte om den svenske regerings
igangværende arbejde med at udforme en ny kommunallov, som bl.a. sætter fokus på at
styringssystemerne skal understøtte tillid frem for kontrol.
Formiddagens inspiration dannede rammen for en aktiv eftermiddag, hvor alle deltagerne sammen med
nogle af landets dygtigste forskere og ledelsestænkere drøftede udfordringer og nye veje inden for bl.a.
forvaltningspolitik, den kommunale organisations koncept for ledelse og styring og tillidsbaseret ledelse.
DenOffentlige.dk har ud fra forskernes og topledernes debatter på konferencen samlet 10 bud til
fremtidens offentlig leder, som skal navigere mellem styringskrav, tillid og faglighed.
De 10 bud er:
 Tag medarbejderne med
 Tillad kritik
 Drop ukritisk implementering
 Husk svaghederne i målstyring
 Respekter lokale forhold
 Begræns konsulentrapporterne
 Find din vej mellem alle modellerne
 Styrk og dyrk tillid
 Vær rollemodel
 Forandringer er en præmis
På Kommunaldirektørforeningens hjemmeside kan du finde alt materialet fra dagen samt link til hele
artiklen fra Ledelsesavisen og læse en fyldig afrapportering af konferencen:
http://www.komdir.dk/node/31

Brobygningssamarbejdet
Kommunaldirektørforeningen har indgået et brobygningssamarbejde med organisationerne FOA, DSR,
Politiforbundet og DJØF.
Formålet er i fællesskab at sætte fokus på god offentlig ledelse, øget samspil mellem faglighederne samt
øget tillid til medarbejderne. Fælles politiske udmeldinger og aktiviteter skal være med til at påvirke
dagsordenen om udviklingen af den offentlige sektor, så vi bliver endnu bedre til at give borgere og
virksomheder en god service inden for de politisk fastsatte rammer.
Første tiltag var en fælles kronik i Politiken på Folketingets åbningsdag i oktober, som de respektive
formandskaber stod bag på. Kronikken kan læses på Kommunaldirektørforeningens hjemmeside:
http://www.komdir.dk/node/29
I foråret planlægges en styringskonference på Christiansborg samt fælles arrangementer på Folkemødet
2017, hvis mål er at give perspektiver på fornyelse af den offentlige sektor.
Det er utraditionelt, at Kommunaldirektørforeningen indgår i projektsamarbejder med store faglige
organisationer, men Hovedbestyrelsen ser det som en væsentlig platform til at sætte fokus på den
forvaltningspolitiske dagsorden.

Kommunaldirektørforeningens landsmøde 2017
Den 4. og 5. maj 2017 danner Roskilde ramme for Kommunaldirektørforeningens landsmøde. Da
kommunerne til næste år kan fejre 10 års jubilæum med den nuværende kommunalreform, har
Hovedbestyrelsen i Kommunaldirektørforeningen valgt, at temaet ”Kommunalreformen 10 år efter” skal
værende den bærende overskrift for landsmødet.
Her vil du bl.a. kunne møde nogle af landets fremtrædende politikere, embedsmænd, ledelsestænkere og
forskere, som alle kommer og giver deres bud på, hvordan det er gået de sidste 10 år efter
kommunalreformen og deres betragtninger om, hvor de mener, fremtidens kommunestyre skal bevæge sig
hen.
Ultimo januar vil du modtage invitation til landsmødet, men husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen
den 4. og 5. maj 2017.

ICMA konference i oktober 2017
Traditionen tro deltager KOMDIR også i 2017 på verdens største konference for kommunaldirektører. Der
deltager normalt ca. 3.500 direktører m.fl. i konferencen, som denne gang afvikles i San Antonio, Texas.

Vi tager som udgangspunkt af sted fredag den 20. oktober, og lander igen i Danmark torsdag den 26.
oktober 2017. Andre flytider kan arrangeres.
ICMA‐konferencen afvikles med et hav af forskellige sessions og debatter af faglig karakter. Herudover
skabes mange gode kontakter både med udenlandske kolleger og mellem de danske deltagere.
Kommunaldirektør Per Røner koordinerer turen for KOMDIR. Ønsker du yderligere oplysninger om turens
indhold, priser m.v., så kontakt Per Røner på mobiltelefon 2170 0421 eller på mail: proener@stevns.dk

