Kommunaldirektørforeningens
landsmøde
Den 4. og 5. maj 2017

Kommunalreformen 10 år efter
Comwell Roskilde,
Vestre Kirkevej 12,
4000 Roskilde

Kurt Strand er konferencier og vil styre debatterne.

Torsdag den 4. maj
Kl. 09.00-10.00

Registrering og morgenmad

Kl. 10.00-10.10

Velkomst v. borgmester i Roskilde Kommune Joy Mogensen

Kl. 10.10-10.15

Velkomst v. formand Henrik Kolind

Kl. 10.15-11.15

Politisk perspektiv på kommunalreformen 10 år efter og i fremtiden
Politisk debat med finansminister Kristian Jensen, formand for DF Kristian Thulesen
Dahl og politisk ordfører Nicolai Wammen.
Kristian Jensen, Kristian Thulesen Dahl og Nicolai Wammen har alle været centrale
beslutningstagere før og efter kommunalreformen. De vil bidrage med deres politiske
perspektiv på, hvordan det er gået de sidste 10 år efter kommunalreformen og
hvordan de ser udviklingen af kommunestyret i fremtiden.

Kl. 11.15-11.30

Pause

Kl. 11.30-12.15

Hvor bevæger kommunestyret sig hen styrings- og ledelsesmæssigt?
Oplæg af Professor Lotte Bøgh Andersen.
Til foråret udkommer Lotte Bøgh Andersen med en ny bog ”Skiftende styringsparadigmer i den offentlige sektor” sammen med Jacob Torfing, Kurt Klaudi Klausen og Carsten
Greve. Med afsæt i bogen vil Lotte komme med sit bud på, hvor kommunestyret bevæger sig hen i forhold til styring og ledelse. En af hovedpointerne er, at det handler om
både at sætte en tydelig retning og at vise anerkendelse af en stor indsats og gode
resultater. Ledelse er afgørende for, at styringen bliver opfattet som understøttende
frem for kontrollerende.

Kl. 12.15-13.15

Frokost

Torsdag den 4. maj
KL. 13.15-14.15

Magt og demokrati i et internationalt perspektiv
Oplæg med Lisbeth Knudsen, direktør og chefredaktør for Mandag Morgen.
Lisbeth Knudsen vil komme med sine betragtninger på, hvor de vestlige demokratier
bevæger sig hen lige nu set i lyset af nye partier og nye typer politikerprofiler, som
overraskende dukker op og får succes i USA og rundt omkring i Europa. Hvilken betydning får det for embedsmændene, at samspillet mellem politikere, medier og befolkningen er præget af stigende mistillid og konfrontation, og at de gamle partier og
traditionelle politikere skal kæmpe på en helt ny bane om vælgernes gunst.

Kl. 14.15-15.15

Hvordan vil Kommunaldirektørrollen udvikle sig de næste 10 år?
Debat med borgmester Joy Mogensen, Roskilde; borgmester Hans Toft, Gentofte og
borgmester Lars Krarup, Herning.
De tre borgmestre har alle været fremtrædende lokalpolitikere siden kommunalreformen og vil komme med deres bud på, hvor det lokale folkestyre vil bevæge sig hen de
næste 10 år og hvilken betydning det vil få for kommunaldirektørrollen. Borgmestrene
vil give deres perspektiv på, hvad vi som topembedsmænd skal blive bedre til og
hvordan topembedsmandsrollen skal udvikle sig i det moderne demokrati.
Efterfølgende vil der være en paneldebat med kommunaldirektør Claus Thykjær,
Greve og kommunaldirektør Jan Kallestrup, Favrskov som opponenter.

Kl. 15.30-17.30

Kulturel udflugt med Sagafjord

Fra Roskilde Havn sejler vi ud og oplever Roskilde Fjords smukke naturomgivelser.

Kl. 19.00-23.00

Festmiddag på Ragnarock – Museet for Pop, Rock og Ungdomskultur
Musisk underholdning v. Marie Dahlstrøm

Kurt Strand er konferencier og vil styre debatterne.

Fredag den 5. maj
Kl. 09.30-10.45

Statens styring af kommunerne i dag – udvikling og dilemmaer
frem mod 2027
Debatoplæg med adm. direktør i KL Kristian Wendelboe og departementschef i
Finansministeriet Martin Præstegaard.
Debatten vil tage udgangspunkt i afvejningen af central styring og lokal praksis set i lyset
af regeringens arbejde med modernisering af den offentlige sektor og etablering af en
ledelseskommission. Hvor meget styring og hvor meget ledelse er der behov for frem mod
2027, så det understøtter og bidrager meningsfuldt til kerneopgaven. Hvordan kan fokus på
effekt og outcome kobles til tillidsdagsordenen, så der udøves intelligent resultatstyring i
den offentlige sektor.
Efterfølgende vil der være en paneldebat med kommunaldirektør Helene Bækmark,
Faaborg-Midtfyn og kommunaldirektør Stine Johansen, Helsingør som opponenter.

Kl. 10.45-11.00

Pause

Kl. 11.00-12.00

Følg mig – Ledelse fra fronten.
Oplæg af Kim Kristensen, nuværende ceremonimester i Kongehuset og forhenværende
øverstkommanderende i Afghanistan.
Som officer har Kim Kristensen flere gange ført danske soldater i krig, hvor beslutninger
i bogstaveligste forstand er et spørgsmål om liv og død. Han har senere brugt sine erfaringer
med ledelse i erhvervslivet, den kommunale verden, diplomatiet og kongehuset.
Kim Kristensen vil give sit bud på en række effektive redskaber til at skabe en unik strategi
med konstant fokus på hård træning samt viljen til at sætte drømmeholdet. Det er
fundamentet for ledelse i verdensklasse.

Kl. 12.00-12.45

Generalforsamling

KL. 12.45

Frokost to-go

Kun for KOMDIRS medlemmer

