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FORMANDENS BERETNING 2015-2016

Vejen til en ny forvaltningspolitik
I 2013 præsenterede KOMDIR debatoplægget ”Vejen til en ny forvalt-
ningspolitik”. Her pegede vi på behovet for at styrke og udvikle de 
folkevalgtes legitimitet og sætte politisk retning med få klare mål 
samt en mere enkel økonomistyring. Mål der bl.a. skal nås gennem 
tydelig ledelse og dialog med de fagprofessionelle. 

Debatten om styring og ledelse om fremtidens velfærd er intensive-
ret i den offentlige debat siden 2013 – senest med regeringens ned-
sættelse af  Ledelseskommissionen og ”Sammenhængs-reformen”. 
”Vejen til en ny forvaltningspolitik” er derfor stadig meget aktuel, 
og det har været et godt afsæt for kommunaldirektørforeningens 
arbejdsprogram for 2015-2017. Et program med særligt fokus på 
forvaltningspolitik, lederpolitik og KL’s styrings- og effektiviserings-
program. 

Samtidig har debatoplægget dannet ramme for de aktiviteter og  
debatter, som vi i KOMDIR har været involveret i. Det er rigtig posi-
tivt, at vi både har en repræsentant med i Ledelseskommissionen  
og i den følgegruppe, der er blevet nedsat. Det er et tegn på, at vi 
gør en forskel og er aktive medspillere i udviklingen af  den offentli-
ge sektor. 

Et stærkere demokrati
Vi har fastholdt og videreudbygget et stærkt og tillidsfuldt samar-
bejde med KL. Særligt i arbejdet med styrings- og effektiviserings-
programmet omkring styrkelsen af  kommunens folkevalgte ledelse 
samt udvikling af  kommunal topledelse og kommunestyret generelt.

KL har igangsat et projekt omkring kommunestyrets fremtidige 
position og den politiske ledelsesopgave i et 10-15-årigt perspektiv. 
KOMDIR har deltaget aktivt i drøftelserne om, hvad der skal til for,  
at Danmark, også i fremtiden, har et stærkt repræsentativt lokal- 
demokrati samt hvad kernen i fremtidens politiske ledelsesopgave  
i kommunerne bliver. 

De folkevalgtes legitimitet er grundstenen for kommunestyret, og vi 
mener, at det er afgørende, at vi fortsat deltager i debatten omkring 
rolle- og ansvarsfordeling mellem det politiske og det administrative 
samt statens styring og påvirkning af  det kommunale råderum.
 
Tydelig ledelse
KOMDIR har herudover været aktive medspillere i debatten omkring 
udvikling af  offentlig topledelse. 

KOMDIR har bl.a. været med til at udforme KL’s udviklingsforløb 
for kommunale direktioner, som afvikles i samarbejde med COK. Et 
udviklingsforløb som sætter fokus på udvikling af  lederpolitik og 
på, hvordan topchefer og direktioner også fremadrettet kan være en 
central aktør i udviklingen af  kommunestyret. 

KOMDIR ser det som væsentligt vedvarende at have fokus på tople-
dernes og direktionens rolle ift. at levere en koordineret rådgivning 
til det politiske niveau. Opgaveløsning på tværs og samskabelse 
med borgere og eksterne aktører får stadig større betydning. Det er 
derfor vigtigt, at de kommunale direktioner hele tiden bliver bedre 
til at indgå i nye sammenhænge og arbejdsformer. 

Nye alliancer
KOMDIR er gået ind i et nyt og anderledes samarbejde med de 
faglige organisationer; Djøf, FOA, DSR og Politiforbundet. Med brobyg-
ningssamarbejdet vil vi i nyt perspektiv sætte fokus på, hvordan den 
offentlige sektor bliver bedre til at give borgere og virksomheder en 
god service inden for de politisk fastsatte rammer. Igennem fælles 
politiske udmeldinger og aktiviteter vil vi påvirke dagsordenen. Vi 
vil sammen præge debatten om god offentlig ledelse, øget sam-
spil mellem faglighederne og øget tillid til medarbejderne. Vi har 
sammen lavet debatoplæg i brede medier og afholdt en stor høring 
på Christiansborg omkring styring og ledelse, hvor ministeren for of-
fentlig innovation, Sophie Løhde deltog. På Folkemødet i juni afholder 
vi en fælles debat i KL’s telt. Hvis I er på Bornholm, så håber jeg, at I 
vil lægge vejen forbi og deltage fredag kl. 17.00.
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Sparring om topledelse
Som topchef  er ledelsesmæssige dilemmaer en del af  jobbet og 
Djøf  har i den seneste periode registreret flere sager, hvor ansæt-
telsesforholdet har været i fare pga. uoverensstemmelser. Derfor 
har KOMDIR været med til at igangsætte et nyt sparringspanel for 
kommunale topchefer sammen med Djøf. Sparringspanelet tilbyder 
fortrolig rådgivning og sparring inden for fx samarbejdsudfordringer 
med borgmestre, direktioner eller det politiske niveau. 
 
Kredsaktiviteternes centrale betydning 
Mange af  KOMDIRs aktiviteter udfolder sig forsat i kredsene – ofte 
i et tæt samarbejde med de øvrige chefforeninger og gode samar-
bejdspartnere. Vi har været medarrangør af  en række væsentlige 
konferencer, undersøgelser og debatarrangementer i løbet af  perio-
den. Jeg vil gerne rette en stor tak til vores mange samarbejdspart-
nere for et givende samarbejde, som jeg håber, har været til gensidig 
nytte og inspiration. 

En forening er ikke bedre end medlemmernes indsats. I den 
sammenhæng kan vi i KOMDIR med stolthed konstatere, at vores 
medlemmer er aktive og bidrager i arbejdsgrupper og debatter over 
en bred front. 

Det gør en stor forskel og bidrager markant  
til udviklingen af  det danske samfund.

Henrik Kolind
Formand for KOMDIR

Vikingeskibsmuseet
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KREDSFORMÆNDENES BERETNINGER FOR PERIODEN 2015-2016 
KOMDIR Nordjylland

8. februar 2015 afholdte KOMDIR Nordjylland generalforsamling i 
Aalborg, hvor arrangementet var kombineret med anden mødeak-
tivitet i Kommunalkredsen i Nordjylland, herunder møde med KL’s 
direktør. I forbindelse med generalforsamlingen var ligeledes indbudt 
KOMDIR Nordjyllands tidligere formand Karsten Simensen, der gav et 
oplæg om foreningens historie og perspektiverne i udviklingen efter 
strukturreformen.

På generalforsamlingen blev Per Flemming Laursen, Morsø Kommune, 
Henrik Kruuse, Vesthimmerland Kommune og Lars Peter Schou, Rebild 
Kommune, mens Carsten Sand Nielsen, Thisted Kommune blev valgt 
som suppleant. Per Flemming Laursen blev formand og Lars Peter 
Schou kasserer.

I bestyrelsens funktionsperiode har der været en stor udskiftning 
i bestyrelsen grundet bestyrelsesmedlemmernes fratræden fra 
kommunal virke. Således er bestyrelsen i perioden blevet suppleret 
med Tommy Christiansen, Hjørring Kommune og Jens Davidsen, Brøn-
derslev Kommune. Herefter blev Jens Davidsen kasserer og Henrik 
Kruuse blev formand.

Bestyrelsens arbejde har været præget af  denne udskiftning, hvor 
den nye bestyrelse har koncentreret sig om samarbejdet i Hovedbe-
styrelsen og at ”finde sine ben” i foreningen efter udskiftningen på 
alle poster.

Samtidig har den nordjyske kommunaldirektørkreds i perioden 
generelt oplevet en stor udskiftning, ligesom der har været stor mø-
deaktivitet og etableret nye store nordjyske samarbejdsflader, hvor 
kommunaldirektørerne har haft væsentlige opgaver i forhold til den 
regionale udvikling via etablering af  Business Region North Denmark 
og Nordjyllands Beredskab. 

Den store regionale mødeaktivitet har også betydet en løbende drøf-
telse af  faglige emner og betydet, at behovet for og efterspørgsel på 
aktiviteter i KOMDIR Nordjylland-kredsen ikke har været stor. 

I lyset af  disse vilkår har kredsens aktiviteter i perioden været 
begrænsede.

I juni 2015 gennemførte foreningen en studietur til Dublin med et 
tætpakket program om situationen i Irland efter krisen og spots på 
vækstinitiativer, reformpolitik og Big Data/Smart City-cases. Lige-
ledes et interessant møde med EuroFond, som via hjemmesiden er 
leveringsdygtig i en række spændende surveys m.v. om life & work 
balance m.m. 

Derudover bød turen på et besøg på den danske ambassade i Dublin 
og på en reception i ambassadørboligen, hvor lokale og regionale 
irske politikere var inviteret til udveksling af  erfaringer om lokal 
udvikling. 

I efteråret 2015 var foreningen medarrangør på et fagligt besøg 
i København for kommunaldirektørerne med henblik på at sætte 
større fokus på interessevaretagelsen for Nordjylland og med henblik 
på at styrke det netværk, som foreningens medlemmer har i diverse 
ministerier og Kommunernes Landsforening. Dette netværk har også 
betydning for, at foreningen i fremtiden får mulighed for at påvirke 
de rammer og vilkår, der gælder for kredsens medlemmer.

Der har i perioden også været drøftelse af  muligheden for at afvikle 
arrangementer med andre nordjyske chefforeninger – særligt for at 
skabe mulighed for at lave bæredygtige arrangementer, men også i 
sammenhæng med kommunernes anderledes organisering i egentli-
ge direktioner, der betyder et andet fælles fokus på faglige vilkår og 
udfordringer. 

Det er planlagt, at den kommende bestyrelse skal tage en yderligere 
dialog med de nordjyske chefforeninger herom.

I den hidtidige bestyrelse er der en erkendelse af  behovet for at 
styrke og opprioritere kredsens aktiviteter, har den nuværende 
bestyrelse taget initiativ til 2 datosatte arrangementer i 2017:

Tirsdag 23. maj kl. 15.00 - Besøg på Hjørrings nye fyrtårn
• Oplæg om Hjørring Kommunes rejse fra vision til realisering af  et  
   nyt Teaterhus.
• Samspil mellem byggeprojektet og byudvikling.
• Erfaringer med projektrealisering via to-faset konkurrence og  
   efterfølgende partnering.
• Derefter rundvisning og spisning.
• Dagen afsluttes med teaterforestillingen ”Surstrømning”.
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Der er tilmelding til Tommy Christiansen senest fredag 17. februar 
2017 – der er udsendt mail fra Tommy Christiansen herom.
 
25. august 2017 Besøg ved ”Made in Denmark”, Himmerlands Golf   
og Spa Resort 

• Oplæg om Vesthimmerlands Kommune arbejde med at realisere 
   gevinster ved Europa Tour-turneringe i golf  ”Made in Denmark”
• Oplæg fra organisationen bag ”Made in Denmark”
• Rundtur på golfanlægget

Hovedbestyrelsen har været aktiv i forbindelse i arbejdet med og 
offentliggørelsen af  Bo Smith-rapporten. Drøftelsen heraf  har fyldt 
i den offentlige sektor, særligt i forbindelse med den generelle 
oplevelse af  større fokus på den kommunale topleders ansvar og 
oplevelsen af  en større udskiftning på posterne.

Kommunaldirektørforeningen har i samarbejde med de øvrige 
chefforeninger og FORUM i efteråret 2016 desuden afholdt konfe-
rencen ”Ledelse og styring af  fremtidens velfærd”, hvor ledere på 
tværs af  fagområder og kommuner i fællesskab fik lejlighed til at 
drøfte udviklingen af  rollen som topleder og de fælles udfordringer, 
kommunerne står over for.

Hovedbestyrelsen har i øvrigt været aktiv i udviklingen af  og 
tilrettelæggelse af  udviklingsforløbet for kommunale direktioner, 
som KL har taget initiativ til og som afvikles i samarbejde med COK. 
Forløb som de nordjyske kommunernes direktioner også har vist stor 
interesse for at deltage i.

Endelig har Hovedbestyrelsen haft stor fokus på samarbejdet med 
KL og KL’s direktion, herunder særligt i forbindelse med det arbejde 
som KL igangsatte vedr. styrings- og effektiviseringsprogrammet, 
som nu er kædet sammen med det aftalte forløb med regeringen om 
Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. 
 
Den 4. og 5. maj 2017 danner Roskilde ramme for Kommunaldirek-
tørforeningens landsmøde. Da kommunerne til næste år kan fejre 10 
års jubilæum med den nuværende kommunalreform, har Hovedbe-
styrelsen i Kommunaldirektørforeningen valgt, at temaet ”Kommu-
nalreformen 10 år efter” skal værende den bærende overskrift for 
landsmødet. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der er lagt op til 
et landsmøde med mulighed for en dialog med nogle af  de, der har 
ansvaret for udvikling af  den offentlige sektor.

Lokalt skal der slutteligt lyde en tak til bestyrelsens medlemmer 
i perioden – med stor udskiftning. Der har ikke været mange 
møder, men alligevel en vis kommunikation om afløsning og mulige 
arrangementer. Tak for samarbejdet med Per Flemming Laursen, 
Carsten Sand Nielsen og Lars Peter Schou i bestyrelsen - siden Tommy 
Christiansen og Jens Davidsen.

Kommunaldirektørkredsen i Nordjyllands medlemsskare er under 
pres. Dels er kredsen suverænt foreningens mindste, dels oplever 
vi, at samarbejdet og drøftelser om faglige udfordringer er flyttet 
til at blive en del af  kommunaldirektørernes driftsorganer om det 
nordjyske samarbejde. 

For at fastholde medlemsskarens i forvejen beskedne størrelse, bør 
vi i de kommunale topledelser og KOMDIR Nordjylland-kredsens 
bestyrelse have større fokus på at inddrage foreningen medlemmer 
udover kommunaldirektørerne. 

Der skal derfor lyde en opfordring til, at der sikres den bredest muli-
ge medlemsskare fra kommunerne inden for vedtægternes rammer. 
Det fordrer dog samtidigt, at foreningen formår at finde det rigtige 
aktivitetsomfang fremover.

Det bliver derfor et centralt emne for den nye bestyrelse i KOMDIR 
Nordjylland-kredsen at drøfte jf. aktivitetsniveauet i den netop 
afsluttede periode – tak for medlemmerne tålmodighed i denne 
forbindelse. Jeg tror dog, at vi er godt på vej.

På bestyrelsens vegne

Henrik Kruuse
Formand

KREDSFORMÆNDENES BERETNINGER FOR PERIODEN 2015-2016 
KOMDIR Nordjylland
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KREDSFORMÆNDENES BERETNINGER FOR PERIODEN 2015-2016 
Region Hovedstaden

Arrangementer:
Gør vi os nok umage med at sikre, at vi får fuld værdi for de kroner, 
der bruges i kommunen?
Kredsarrangement den 26. marts 2015 med 15 tilmeldte.

Oplægsholder: Mette Lindgaard, Deloittes ansvarlige for Velfærds-
analyser og med-forfatter til bogen: ”Kan det betale sig? – sådan 
måler du social nytteværdi”.

Fra velfærdsstat til konkurrencestat? 
Paraplyarrangement den 17. april 2015 med 53 tilmeldte.

Hvad betyder det for den kommunale dagsorden når globalise-
ringen ændrer rammevilkårene markant? v/ professor Ove Kaj 
Pedersen, Department of  Business and Politics, CBS.

Den statslige styring i lyset af  globaliseringen – nye tendenser og 
dilemmaer v/ departementschef  Martin Præstegaard, Finansmini-
steriet.

Styringslogikker på et stort velfærdsområde: Globalisering og 
konkurrerende logikker på arbejdsmarkedsområdet
v/ Morten Binder, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, 
STAR. Tidligere adm. Dir. i Beskæftigelses- og Integrationsforvalt-
ningen, Københavns Kommune.

Vejen mod det demente samfund. Konkurrencestatsbegrebet som 
den politiske elites fokus på effektivisering og den heraf  følgende 
historieløshed og manglende debat om de fælles værdier v/ lektor 
i historie og samfundsforhold Michael Böss, Århus Universitet.

Ny regering - Perspektiver for kommunestyret
Paraplyarrangement den 2. oktober 2015 med 72 tilmeldte.

Folketingsvalget, ny regering og de første politiske signaler. Hvad 
tegner den kommende tid og hvordan vurderes det parlamentariske 
grundlag for ”blå blok” og den nye regerings politik v/ professor, 
cand. oecon. ph.d. Ulrik Kjær, Syddansk Universitet.

Betyder farver reelt så meget? – Perspektiver på kommunernes 
rammer og vilkår v/ departementschef  Sophus Garfiel, Social- og 
Indenrigsministeriet.

Er rammerne for det kommunale selvstyre og den lokalpolitiske 
frihed til at prioritere under pres? Tegner der sig nye politiske vinde 
for kommunernes rolle og position og dermed også for KL og kom-
munernes dialog med regering og folketing om velfærdspolitikken i 
praksis? v/ administrerende direktør Kristian Wendelboe, KL.

En samtale om karriereskift
Kredsarrangement den 12. november 2015 med 14 tilmeldte.

Oplæg v/ departementschef  og tidligere kommunaldirektør Jesper 
Zwisler. Med afsæt i egne erfaringer causerer Jesper over ligheder 
og forskelle i de to topledelsesjob. Blandt temaerne er: Ledelsesop-
gaven, politisk betjening og policy making.

En samtale om karriereskift
Kredsarrangement den 11. februar 2016 med 12 tilmeldte.

Oplæg v/ hospitalsdirektør og tidligere kommunaldirektør Anders 
Agger. Med afsæt i egne erfaringer causerer Anders over ligheder og 
forskelle i de to topledelsesjob.

På forkant med den digitale udvikling
Paraplyarrangement den 8. april 2016 med 52 tilmeldte.
 
Deleøkonomi og digitalisering - inspiration til den kommunale 
kernedrift og velfærdsproduktion v/ administrerende direktør Jesper 
Bove-Nielsen, CPH Skunkworks og forfatter til bogen: Den ny dele-
økonomi – digitale strategier i adgangssamfundet”.

Digital forvaltning og velfærd - mødet mellem borger og myndighed 
under forandring v/ adjunkt Anja Svejgaard Pors, Metropol.

Udveksling og udvikling af  data i den of-fentlige sektor v/ admini-
strerende direktør Eva Berneke, KMD  
 
Kommunalreformen 10 år efter
Paraplyarrangement den 7. oktober 2016.
Aflyst – oplægsholder Lars Løkke Rasmussen kunne ikke give ende-
ligt tilsagn om deltagelse

Fra borgmester til topembedsmand
Kredsarrangement den 27. oktober 2016 med 12 tilmeldte

Oplæg v/ Anne Vang. Tidligere Børne- og skoleborgmester i  
Københavns Kommune, nu børne- og skoledirektør i Ballerup
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Generalforsamling 26. januar 2017
Med baggrund i bestyrelsens drøftelser af  det lidt mindre fremmøde 
(10-14 personer) til aftenarrangementer opfordrede formanden til, at 
disse arrangementer fortsætter, idet erfaringen var, at netop disse 
arrangementer gav mulighed for en ”tættere” kollegial refleksion og 
udveksling af  personlige erfaringer, som deltagerne har haft stor ros 
til.

Formanden refererede derudover til det gode samarbejde i Hoved- 
bestyrelsen og den balance der er i dialogen mellem KL’s direktion  
og Hovedbestyrelsen. En balance der opleves som en tillidsfuld 
dialog med forståelse for begge parters legitime rolle og position. 

Afslutningsvis opfordrede formanden til, at bestyrelsen også frem-
adrettede stiller med forslag til kandidater til Hovedbestyrelsen og 
dermed løbende bidrager til både kontinuitet og mulig foryngelse 
til Hovedbestyrelsen. Og endelig takkede formanden for det gode 
samarbejde i kredsbestyrelsen.

På bestyrelsens vegne

Kim Herlev
Formand

KREDSFORMÆNDENES BERETNINGER FOR PERIODEN 2015-2016 
Region Hovedstaden

Roskilde Domkirke
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Region Syddanmark 
KREDSFORMÆNDENES BERETNINGER FOR PERIODEN 2015-2016 
Region Syddanmark

Kommunaldirektørerne i Syddanmark har i de forløbne to år inten-
siveret samarbejdet.

I foreningsregi har der været afholdt en række debatmøder samt 
studietur til Einthoven.

Rektor Henrik Dam, SDU, holdt et oplæg om SDU’s indsatser og til-
tag i forhold til at styrke erhvervsudviklingen i det syddanske om-
råde. Det gav anledning til en frugtbar drøftelse af  mulighederne 
og behovet for et tættere samarbejde mellem kommunerne og de 
videregående uddannelsesinstitutioner samt i forhold til erhverve-
ne. Oplægget er senere fulgt op af  en tilsvarende drøftelse i KKR.

Debatten om samspillet og rollefordelingen mellem politikere og 
embedsmænd blev fulgt op af  et fællesmøde arrangeret af  alle 
chefforeningerne i området. Her gav Niels Højberg, med afsæt i 
hans udkigspost i såvel Bo Smith-udvalget og som kommunaldirek-
tør i Århus, et godt oplæg til drøftelse af  de udfordringer, vi som 
topchefer støder på i den kontekst. Debatten satte især spot på, 
hvordan vi sammen med politikerne skaber rummet til et frugtbart 
samarbejde om udvikling af  kommunerne og kommunestyret.

Solvejg Schultz Jørgensen, der blandt andet er formand for Vækst-
hus for Ledelse, gav et oplæg om ledere, der lykkes med et særligt 
fokus på ledelsen af  den faglige udvikling og faglige nybrud. Det 
affødte en god drøftelse af, hvad der i særlig grad er fokus på, når 
der rekrutteres ledere. Hertil kom mange bidrag fra deltagerne, 
hvor de spillede ind med eksempler på tiltag i de enkelte kommu-
ner i forhold til at sikre innovativ, dygtig og nærværende ledelse. 
Der blev delt inspiration og koncepter i kredsen efterfølgende.

Endelig har kredsen arrangeret studietur til Eindhoven i Holland. 
Her besøgte vi en byregion, der er blandt de stærkeste i Europa, 
og hvor vækst, erhvervsudvikling, forskning og offentlig sektor i 
øvrigt er særdeles godt integreret. På turen besøgte vi en række 
institutioner og virksomheder i absolut forreste række, når det 
handler om anvendt forskning, innovation og jobskabelse. Regi-
onens stærke position i dag er et produkt af  et meget stærkt og 
sammentømret netværk på tværs af  sektorer - et netværk med  
en fælles vision og en sammenhængende fortælling om regionen 
og de ambitioner man i fællesskab forfølger. 
 
Meget inspirerende og anbefalelsesværdig destination.

Foreningen følger op om 1½ år med et nyt tilbud til medlemskred-
sen om en studietur.

I regi af  samarbejdet omkring KKR er der i stigende omfang sat 
fokus på større og mere strategiske emner ved siden af  de drifts-
mæssige sager, der typisk går videre til KKR.

Et af  fokusområderne er spørgsmålet om kompetent arbejdskraft 
til såvel den private som den offentlige sektor. Her er der givet 
oplæg til en mere klar varetagelse af  kommunernes interesser gen-
nem tydeligere rammer for de udpegede kommunale medlemmer 
af  bestyrelser og fora på uddannelsesområdet. Videre er der arbej-
det med en mere præcis rammesætning for arbejdet i de regionale 
beskæftigelsesråd og i forhold til dimensionering af  en række 
uddannelser, der specifikt retter sig mod den offentlige sektor.

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er drøftet ved flere lej-
ligheder, og kommunaldirektørernes fokus har i særlig grad været 
på sammenhængen mellem strategien og de vækst- og udviklings-
tiltag, der præger arbejdet i de fire byregioner i Syddanmark. Den 
nye aftale om samarbejdet mellem væksthuset og kommunerne 
er tilpasset en virkelighed med et stadig tættere samarbejde i 
byregionerne om erhvervsudvikling. Der bliver lavet yderligere 
tiltag med henblik på at skabe sammenhæng og helhed i tilbuddene 
til virksomhederne på tværs af  de forskellige operatører.

Den internationale dimension er løbende til debat, og der er arbej-
det med at gøre samspillet mellem kommunerne og Det Syddanske 
EU-Kontor stadig tættere og effektivt.

I området afvikles årligt et 2-dages seminar, hvor der er tid til 
dybere drøftelser af  eksempelvis: Styring af  det specialiserede 
socialområde, udviklingen af  byregionernes arbejde, kommunikati-
onsopgaven i skarpe situationer mv.

 
På bestyrelsens vegne

Steen Vinderslev
Formand
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KREDSFORMÆNDENES BERETNINGER FOR PERIODEN 2015-2016 
Region Midtjylland

I Region Midtjylland har der de forløbne to år været fokus på en 
række aktuelle kommunale udfordringer. For at optimere resurserne 
og styrke samarbejdet på tværs er kommunaldirektørforeningens 
arrangementer i 2015 og 2016 tilrettelagt og gennemført i samarbej-
de med Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region (KD-net). 
Her er det aftalt, at der hvert andet år afholdes et fælles seminar for 
alle de kommunale direktioner i den midtjyske region og hvert andet 
år afholdes et seminar for kommunaldirektørerne.    

I december 2015 blev der afholdt et 12-12 seminar for alle de kom-
munale direktionerne i de midtjyske kommuner på Hotel Vejlefjord i 
Hedensted Kommune. I december 2016 mødtes kommunaldirektører-
ne i Struer til 12-12 seminar. Der er meget stor tilslutning til begge 
arrangementer.  

Seminar for direktioner, december 2015 
• Stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus Kommune satte fokus på   
  ”Embedsmanden i det moderne folkestyre” med baggrund i Bo  
   Smith-udvalgets rapport. 
• Social- og indenrigsminister Karen Ellemann talte om fremtidens  
   kommunestyre - herunder perspektivering af  det fremadrettede  
   samarbejde mellem staten og kommunerne. 
• Professor Philipp Schrøder, Aarhus Universitet besvarede spørgs- 
   målet ”Er vi dygtige nok til at være et af  verdens rigeste lande?” 
• Administrerende direktør Henrik Burkal, Rema 1000 fortalte om,  
   hvordan REMA 1000 arbejder med begrebet ”Frihed sat i system”  
   til at styrke effektivitet, ensartethed og lokalt ejerskab. 
• Rektor Harald Mikkelsen og prorektor Peter Friese talte om mu- 
   ligheder og udfordringer i samarbejdet mellem VIA og de midtjy- 
   ske kommuner. 

Seminar for kommunaldirektører, december 2016
• Rektor Brian Bech Nielsen, Aarhus Universitet fortalte om ledelse  
   af  et universitet i forandring og om Aarhus Universitets rolle i  
   den midtjyske region. 
• Kommunaldirektør Claus Damgaard og væksthuskonsulent  
   Helle Toftgaard talte om arbejdet med erhvervsfremme i Struer  
   Kommune. 
• Professor Kaj Grønbæk, Institut for Datalogi, Århus Universitet og    
   formand for KITA og it-chef  i Favrskov Henrik Brix præsenterede  
   nogle af  fremtidens digitale løsninger (Big Data, IoT (Internet of   
   Thing) og Smart City) 

og gav deres bud på de udfordringer og muligheder som de nye 
digitale løsninger vil give dansk industri og den offentlig forvalt-
ning - særligt kommunerne. 

Ud over de to arrangementer, der er afholdt i samarbejde mellem 
kommunaldirektørforeningen og KD-net i den midtjyske region, så 
er der i regi af  kommunaldirektørforeningen gennemført et fag-
ligt-socialt arrangement for de kommunale direktioner på Aarhus 
Universitet. Arrangementet var oprindelig planlagt i efteråret 2016, 
men blev af  praktiske årsager først afviklet i 2. marts 2017.           
 
Fagligt-socialt arrangement 2. marts 2017
• Rektor Brian Bech Nielsen talte indledningsvis om Aarhus Univer 
   sitet og det fremtidige ar-bejdsmarked i Region Midtjylland.  
• Prorektor Berit Eika satte blandt andet fokus på det sammenhæn-    
   gende uddannelsessystem i Region Midtjylland og betydningen     
   af  at skabe solide broer som giver gode overgange samt behovet  
   for et tæt samarbejde mellem Aarhus Universitet og kommuner 
   ne i den midtjyske region. 
• Professor Carsten Obel, Center for Sundhedssamarbejde holdt  
   oplæg om innovation på sundhedsområdet gennem samarbejde  
   mellem kommuner og forskning. 
• Professor Lotte Bøgh Andersen, Institut for Statskundskab talte  
   om motivation, styring og topledelse i den offentlige sektor, her 
   under hvilke styringsparadigmer, der konkurrerer om at domine 
   re den offentlige sektor, og hvordan de spiller sammen. 

I december 2017 vil der igen blive arrangeret et 12-12 seminar for 
alle de kommunale direktioner i Region Midtjylland. Temaerne for 
seminaret er endnu ikke fastlagt, men der vil bl.a. blive sat fokus 
på ledelse og på kommunernes strategiske udviklingsmuligheder. 

På bestyrelsens vegne

Jan Kallestrup
Formand
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Region Syddanmark 
KREDSFORMÆNDENES BERETNINGER FOR PERIODEN 2015-2016 
Region Sjælland

Formandens mundtlige beretning på årets  
generalforsamling

”Min beretning, som dækker over den vedtægtsbestemte 2-årige 
periode, har været en periode, hvor vi også denne gang har haft en 
del udskiftninger i kredsens medlemsskare. Kolleger er fratrådt, 
og nye ansigter er kommet til. Et STORT velkommen til de nye i 
kredsen.

Kommunernes udfordringer i perioden er ikke blevet mindre. En ny 
regering har set dagens lys og i Folketinget handler det desværre 
fortsat ikke så meget om kvalitet, men om politiske drillerier, 
som ikke giver værdi. Placering af  en politiskole er det seneste 
eksempel på dette.

KOMDIRs Hovedbestyrelse har på flere måder forsøgt at sætte 
en offentlig dagsorden, som gerne skulle give mere værdi for 
samfundet, og har herunder også afholdt en række spændende 
konferencer ligesom der er gang i et samarbejde med faglige 
organisationer, herunder 3 F som noget nyt. Vi har i perioden også 
fået hele to kodeks på hvordan vi som topledere bør agere i det 
politiske farvand. Det drejer sig om Finansministeriets ”7 pligter” 
og KL’s ”Kodeks for forvaltningens rådgivning”. 

Der har allerede været en del debat om KL’s kodeks i nogle 
kommuner, og den vil fortsætte. Kredsbestyrelsen har også drøftet 
Hovedbestyrelsens arbejde med Center for offentlig Innovation 
(bog er udsendt til medlemskredsen før jul) samt om de foreløbige 
drøftelser med den svenske Kommunaldirektørforening om erfarin-
ger og aktuelle udfordringer i Sverige.

Kredsbestyrelsen har selv iværksat følgende medlemsmøder i 
perioden:

• Fredag den 16. januar 2015 - Paraplymøde ”Kommunal ledelse  
   og organisering nu og i fremtiden” v/ Mogens Hegnsvad, tidl.   
   Gribskov, Niels Erik Kjærgaard, Ringkøbing-Skjern, Hans Søie,  
   Holbæk Kommune.
• Fredag den 20. februar 2015 – Medlemsmøde ”Tillid til embeds 
   værket” v/stadsdirektør Niels Højberg.
• Onsdag 9. december 2015 - Medlemsmøde ”Personlige oplevel 
   ser som departementschef  kontra rollen som kommunaldirek- 
   tør” v/Jesper Zwisler.
• Torsdag den 2. juni 2016 – Paraplymøde ”Kommunale samarbej- 
   der i fremtiden?”
   v/ Carsten Greve, CBS, Henrik Winther Nielsen, Solrød.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle Jer, som på den ene eller 
anden måde arbejder for KOMDIR. Det gælder fx de af  Jer, som er 
udpeget som repræsentanter i forskellige udvalg eller organer. Jeg 
vil i den forbindelse gerne appellere til, at man som repræsentant 
for KOMDIR melder tilbage til bestyrelsen, såfremt der er ting, som 
vi bør vide eller forhold, som skal understøttes. Tak til både udtrådte, 
som nye medlemmer af  kredsbestyrelsen, herunder også tak til 
Birgitte, som nu fratræder som kasserer.

Til slut blot en information om, at vi under regnskabets aflæggelse 
også skal drøfte om kontingentet fortsat ikke skal opkræves i den 
kommende periode, da vor likviditet fortsat er høj.

God vind til alle i den kommende periode!”

På bestyrelsens vegne

Per Røner
Formand
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HOVEDBESTYRELSEN 2015-2017

På generalforsamlingen den 8. maj 2015 blev følgende valgt for perioden 2015-2016:

Formand
Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde

Næstformænd
Stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus
Kommunaldirektør Niels Ågesen, Vejle 

Hovedbestyrelsen
Kommunaldirektør Lars Svenningsen, Nyborg
Kommunaldirektør Per Ullerichs, Rødovre 
Kommunaldirektør Tomas Therkildsen, Næstved 
Kommunaldirektør Lars Møller, Holstebro
Kommunaldirektør Tommy Christiansen, Hjørring

Formænd for de 5 regionskredse (fødte medlemmer)
Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen, Fredensborg (Region Hovedstaden)
Kommunaldirektør Per Røner, Stevns (Region Sjælland) 
Kommunaldirektør Steen Vinderslev, Middelfart (Region Syddanmark)
Kommunaldirektør Jan Kallestrup, Farvrskov (Region Midtjylland)
Kommunaldirektør Per Flemming Laursen, Morsø (Region Nordjylland)

Suppleanter
Kommunaldirektør Lars Holte, Høje-Taastrup
Ordførende direktør Jann Hansen, Silkeborg 

Ændringer i perioden
Per Flemming Laursen udtrådte juni 2015. Blev erstattet af  ny kredsformand i Region Nordjylland Henrik Kruse,  
Vesthimmerland.
Kim Herlev Jørgensen udtrådte den 26. januar 2017. Blev erstattet af  ny kredsformand i Region Hovedstaden,  
Kommunaldirektør Lars Holte, Høje-Taastrup.
Kommunaldirektør Per Ullerichs udtrådte den 31. januar 2017.
Kommunaldirektør Tomas Therkildsen udtrådte den 31. marts 2017.

z
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DEN NUVÆRENDE BESTYRELSE

Henrik Kolind, formand 
Roskilde Kommune

Niels Højberg, næstformand 
Aarhus Kommune

Niels Nybye Ågesen, næstformand 
Vejle Kommune

Steen Vinderslev 
Middelfart Kommune

Jan Kallestrup 
Favrskov Kommune

Henrik kruuse 
Vesthimmerlands Kommune

Tommy Christiansen 
Hjørring Kommune

Lars Holte 
Høje-Taastrup Kommune

Lars møller 
Holstebro Kommune

Lars Svenningsen 
Nyborg Kommune

Side 15
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FORENINGEN

Sekretariatsbetjeningen
Grundlaget for sekretariatsbetjeningen af  KOMDIRs medlemmer og 
hovedbestyrelsen er en aftale med formandens hjemkommune om 
aflønning af  foreningens sekretær samt betaling for regnskabsføring. 
Derudover kan hovedbestyrelsen købe bistand til udarbejdelse af  
oplæg og andre aktiviteter for foreningen.

Sekretariatsbetjeningen omfatter; medlemsbetjening, opdatering af  
medlemsdatabase, vedligeholdelse af  hjemmeside, forberedelse af  
hovedbestyrelsesmøder, anden mødeaktivitet og afholdelse af  konfe-
rencer og debatarrangementer, udarbejdelse af  præsentationsoplæg, 
forberedelse og planlægning af  landsmøde, generalforsamling samt 
udarbejdelse af  nyhedsbreve, pressemeddelelser og annoncer mv.. 

Hjemmeside
Der bliver på foreningens hjemmeside informeret om KOMDIRs 
synspunkter på væsentlig kommunale topledelsesemner, relevante 
nyheder af  interesse for foreningens medlemmer, samt aktuelle 
konferencer og seminarer. På hjemmesiden kan medlemmerne også 
læse aktuelle nyheder, referater fra møder, se den aktuelle medlems-
database og tilmelde sig diverse seminarer og konferencer.

Hovedbestyrelsens mødevirksomhed
Hovedbestyrelsen har siden landsmødet i 2015 holdt 7 møder, og 
emnerne på dagsordenen har været en bred kreds af  aktuelle kom-
munale temaer. De vigtigste temaer for hovedbestyrelsens arbejde 
er behandlet i beretningen.

Kredsbestyrelserne
Kredsbestyrelserne i de 5 regioner sammensættes af  mindst tre og 
højst syv medlemmer, og kredsformændene er fødte medlemmer 
af  Hovedbestyrelsen. Kredsbestyrelserne har i beretningsperioden 
dels drøftet sager fra Hovedbestyrelsen, dels emner af  mere lokal 
og regional karakter, gennemført rejser for medlemmerne og afholdt 
forskellige konferencer og temamøder. De vigtigste temaer for 
kredsbestyrelsernes arbejde kan læses i de enkeltes kredsformænds 
indlæg til beretningen.

KOMDIRs repræsentation i udvalg, bestyrelser,  
råd og nævn mv.
KOMDIR udpeger på en række områder medlemmer til udvalg, 
bestyrelser, råd og nævn. Der søges ved udpegelsen altid at sikre en 
faglig og regional balance. Af  udvalgsoversigten – som er tilgænge-
lig på KOMDIR’s hjemmeside – fremgår det hvem der repræsenterer 
KOMDIR i de forskellige udvalg, bestyrelser mv.

 

RAGNAROCK
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MEDLEMSFORHOLD 1985-2013

Medlemmer pr. 1. april 2017
Aktive: 143
Heraf kvinder: 24

Foreningens medlemstal siden 1985 fordelt på aktive, 
seniorer (siden 1993), passive og æresmedlemmer 
er vist i tabellen. Orienteringen af medlemmerne 
er overvejende sket via hjemmesiden, elektroniske 
nyhedsbreve samt møder i kredsene.

Side 17



Side 18 

KOMDIRS KREDSBESTYRELSER I REGIONERNE
Pr. 1. april 2017

REGION MIDTJYLLAND:
Formand: Kommunaldirektør Jan Kallestrup, Favrskov

Bestyrelsesmedlemmer:
Kommunaldirektør Lars Møller, Holstebro
Kommunaldirektør Lone Lyrskov, Silkeborg
Kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen, Ringkøbing-Skjern
Kommunaldirektør Henning Haar, Odder

REGION HOVEDSTADEN:
Formand: Kommunaldirektør Lars Holte,  
Høje-Taastrup

Bestyrelsesmedlemmer:
Kommunaldirektør Morten Winge, Glostrup
Kommunaldirektør Eik Møller, Ballerup
Kommunaldirektør Holger Spangsberg Kristian-
sen, Gribskov
Kommunaldirektør Stine Johansen, Helsingør
Kommunaldirektør Frank Andersen, Gentofte

Suppleanter:
Kommunaldirektør Morten Knudsen, Allerød
Kommunaldirektør Nich Bentsen, Hvidovre

REGION SJÆLLAND:
Formand: Kommunaldirektør Per Røner, 
Stevns
 
Bestyrelsesmedlemmer:
Kommunaldirektør Henrik Winther Nielsen, 
Solrød
Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde
Kommunaldirektør Jacob Nordby, Ringsted
Kommunaldirektør Rie Perry, Odsherred
Direktør Maj Buch, Greve
Suppleant:
Kommunaldirektør Jan Lysgaard-Thomsen, 
Kalundborg

REGION SYDDANMARK:
Formand: Kommunaldirektør Steen Vinderslev, 
Middelfart

Bestyrelsesmaedlemmer:
Kommunaldirektør Lars Svenningsen, Nyborg
Kommunaldirektør Willy Feddersen, Haderslev
Kommunaldirektør Otto Jespersen, Esbjerg
Kommunaldirektør Niels Ågesen, Vejle

REGION NORDJYLLAND:
Formand: Kommunaldirektør Henrik Kruse, Vesthimmerland

Bestyrelsesmedlemmer:
Kommunaldirektør Tommy Christiansen, Hjørring
Kommunaldirektør Jens Davidsen, Brønderslev

Suppleant:
Kommunaldirektør Ulrik Andersen, Thisted
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Resultatopgørelse for 2015
 
Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for  
Kommunaldirektørforeningen i Danmark.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med vedtægterne og god regnskabsskik.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af  foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2015 samt af  resultatet af  foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 26. april 2016

Hovedbestyrelsen
Henrik Kolind
Formand

RAGNAROCK
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Regnskab 2015 med noter og påtegning

Resultatopgørelse for 2015
Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015
for Kommunaldirektørforeningen i Danmark.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med vedtægterne og god regnskabsskik.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -
31. december 2015.
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 26. april 2016

Hovedbestyrelsen
Henrik Kolind
Formand

Resultatopgørelse for 2015
Note

2015
kr. 

2014
kr. 

Kontingenter 942.000 939.000

Landsmøde 1 293.701 15.450

Indtægter Primo 1.229.747 0

Andre indtægter 520 0

Indtægter i alt 2.465.968 954.450

Mødeomkostninger 2 101.501 103.139

Internationalt samarbejde 3 122.246 60.782

Sekretariatsomkostninger 4 735.299 667.154

Landsmødeomkostninger 5 1.257.387 0

Andre driftsomkostninger 6.012 8.200

Driftsomkostninger    2.222.445 839.275

Finansielle indtægter 1.192 5.259

Årets resultat 244.715 120.434

1
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Balance pr. 31.12.2015
Note

2015
kr. 

2014
kr. 

Likvide beholdninger 2.355.422 2.112.981

Omsætningsaktiver 2.355.422 2.112.981

Aktiver 2.355.422 2.112.981

Egenkapital primo 2.074.499 1.954.065
Overført overskud 244.715 120.434

Egenkapital 6 2.319.214 2.074.499

Anden gæld 7 36.208 38.482

Kortfristede gældsforpligtelser 36.208 38.482

Gældsforpligtelser 36.208 38.482

Passiver 2.355.422 2.112.981

3
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Noter 2015 2014
kr. kr. 

1. Indtægter fra landsmøde

Annoncer landsmødeprogram 135.000 0

Deltagelse landsmøde og festmiddag 142.701 0

Kommunalpolitisk Topmøde, fagligt arrangement 16.000 15.450

293.701 15.450

2. Mødeomkostninger
Hovedbestyrelsesmøder 35.129 5.940

Andre møder 51.180 83.879

Kørselsgodtgørelse 1.699 330

Andre transportomkostninger 13.493 12.990

101.501 103.139

3. Internationalt samarbejde

Transport, overnatning og forplejning 121.305 60.030

Medlemskab ICMA 941 752

122.246 60.782

4.Sekretariatsomkostninger
Sekretariatsaftaler 584.583 500.000

Hjemmeside 38.750 34.363

Revision og rådgivning 49.750 31.250

Anden rådgivning og assistance 0 25.000

Mediepartneraftale 50.625 61.875

Diverse 11.591 14.666

735.299 667.154

5.Landsmødeomkostninger

Fortæring 197.870 0

Lokaler, underholdning mv. 149.440 0

Deltagerhåndtering 33.981 0

Tryksager 118.064 0

Eksterne honorarer 576.021 0

Konferencebistand 119.188 0

It 8.045 0

Gaver 28.117 0

Kørselsgodtgørelse 4.784 0

Andre transportomkostninger 15.728 0

Diverse konfereceudgifter 6.149 0

1.257.387 0
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6. Egenkapital

Egenkapital 01.01.2015 2.074.499 2.074.499

Årets resultat 244.715 244.715

Egenkapital 31.12.2015 2.319.214 2.319.214

7. Anden gæld
Skyldig revisior 31.250 31.250

Andre skyldige omkostninger 4.958 7.232

36.208 38.482

Den uafhængige revisors erklæringer
Til bestyrelsen i Kommunaldirektørforeningen i Danmark

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Kommunaldirektørforeningen i Danmark for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet
aflægges efter vedtægterne og god regnskabsskik.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med vedtægterne og god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen
anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå
høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i års-
regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væ-
sentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et ret-
visende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne,
men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter end-
videre vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige
skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusi-
on. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
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Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finan-
sielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015 i overensstemmelse med vedtægterne og god regnskabsskik.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til god regnskabsskik gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere hand-
linger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet.

Aarhus, den 26. april 2016

Deloitte
StatsautoriseretRevisionspartnerselskab CVR: 33 96 35 56

Jakob B. Ditlevsen Lars Jørgen Madsen
statsautoriseret revisor registreret revisor
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Regnskab 2016 med noter og påtegning

Resultatopgørelse for 2016
Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 
2016.for Kommunaldirektørforeningen i Danmark.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med vedtægterne og god regnskabsskik.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansiel-
lestilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar -31. de-
cember 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningenom-
handler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 21. februar 2017

Hovedbestyrelsen
Henrik Kolind
Formand

Reslutatopgørelse 2016
Note

2016
kr. 

2015
kr. 

Kontingenter 900.000 942.000

Landsmøde 1 23.00 293.701

Indtægter Primo 0 1.229.747

Andre indtægter 805 520

Indtægter i alt 923.805 2.465.968

Mødeomkostninger 2 101.549 101.501

Internationalt samarbejde 3 63.261 122.246

Sekretariatsomkostninger 4 624.717 735.299

Landsmødeomkostninger 0 1.257.387

Andre driftsomkostninger 7.098 6.012

Driftsomkostninger    796.625    2.222.445

Finansielle indtægter 0 1.192

Årets resultat 127.180 244.715
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Balance pr. 31.12.2016
Note

2016
kr. 

2015
kr. 

Andre tilgodehavender 2.024 0
Tilgodehavender 2.024 0

Likvide beholdninger 2.475.620 2.355.422

Omsætningsaktiver 2.477.644 2.355.422

Aktiver 2.477.644 2.355.422

Egenkapital primo 2.319.214 2.074.499
Overført overskud                  5 127.180 244.715

Egenkapital                  6 2.446.394 2.319.214

Anden gæld                   7 31.250 36.208
Kortfristede gældsforpligtelser 31.250 36.208

Gældsforpligtelser 31.250 36.208

Passiver 2.477.644 2.355.422
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Noter 2016 2015
kr. kr. 

1. Indtægter fra landsmøde

Annoncer landsmødeprogram 0 135.000

Deltagelse landsmøde og festmiddag 0 142.701

Kommunalpolitisk Topmøde, fagligt arrangement 23.000 16.000

23.000 293.701

2. Mødeomkostninger
Hovedbestyrelsesmøder

64.233 35.129
Andre møder 37.316 51.189

Kørselsgodtgørelse 0               1.699

Andre transportomkostninger 0 13.493

101.549 101.501

3. Internationalt samarbejde

Transport, overnatning og forplejning 62.353 121.305

Medlemskab ICMA 908 941

63.261 60.782

4.Sekretariatsomkostninger
Sekretariatsaftaler 500.000 584.583

Hjemmeside 81.031 38.750

Revision og rådgivning 31.250 49.750

Anden rådgivning og assistance 0 0

Mediepartneraftale 0 50.625

Diverse 12.436 11.591

624.717 735.299

5. Egenkapital

Egenkapital 01.01.2016 2.319.214

Årets resultat 127.180

Egenkapital 31.12.2016 2.446.394

6. Anden gæld
Skyldig revisior 31.250 31.250

Andre skyldige omkostninger 0 4.958

31.250 36.208
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til kapitalejerne i Kommunaldirektørforeningen i Danmark

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Kommunaldirektørforeningen i Danmark for regnskabsåret 01.01.2016 -
31.12.2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnska-
bet aflægges efter vedtægterneog god regnskabsskik.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansiel-
le stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 i 
overensstemmelse med vedtægterne og god regnskabsskik.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisi-
onspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i 
overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, 
der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og 
krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse 
med vedtægterne og god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen 
anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften, 
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grund-
lag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, ind-
stille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad 
af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overens-
stemmelse med internationale
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinfor-
mation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som 
væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis un-
der revisionen. Herudover:
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• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes 
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisions-
bevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væ-
sentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet 
besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt-
telse af intern kontrol.

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlin-
ger,der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
selskabets interne kontrol.

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabs-
mæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift 
er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med 
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi kon-
kluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger 
herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores 
konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Frem-
tidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, 
samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der 
gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revi-
sionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kon-
trol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion 
med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbin-
delse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået 
ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til 
vedtægterneog god regnskabsskik.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med års-
regnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med krav i vedtægterne og god regnskabsskik. Vi har ikke 
fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Aarhus, den 21.02.2017

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
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Jakob Boutrup Ditlevsen Lars Jørgen Viskum Madsen
statsautoriseret revisor registreret revisor
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Budgetforslag 2017 & 2018 
Godkendt på Hovedbestyrelsen den 28. februar 2017    

        Budget 2017  Budget 2018 Budget 2016  Regnskab 2016 
Driftsindtægter             
Kontingenter 150 medlemmer á 6000 kr. 900.000 900.000 930.000 900.000,00 
Annoncesalg landsmødet   75.000       
Deltagere Landsmødet 90 á 2500 kr. 225.000     0,00 
Øvrige indtægter     12.500 12.500 10.000 23.804,92 
Primo             0,00 
Driftsindtægter i alt     1.212.500 912.500 940.000 923.804,92 

        Driftudgifter             
Møder Hovedbestyrelsesmøder 20.000 20.000 40.000 13.156,75 
  Midtvejskonference   60.000 60.000 53.100,18 
  Landsmøde/generalforsamling 710.000 0 0 0,00 
  Internationalt samarbejde 125.000 125.000 125.000 63.261,04 
  Øvrig Mødevirksomhed* 50.000 50.000 80.000 37.315,73 
  Kørsel mv.    0 0 20.000 0,00 
  Møder i alt   905.000 255.000 325.000 166.833,70 
                

Sekretariat 
1 årsværk (sekretariatsfunkti-
on) 500.000 500.000 500.000 500.000,00 

  Revisorhonorar   35.000 35.000 40.000 31.250,00 
  Mediepartner   15.000 15.000 15.000 0,00 
  Drift af hjemmeside 50.000 50.000 50.000 81.031,25 
  Gaver opmærksomhed 2.500 2.500 5.000 1.715,00 
  Øvrige/diverse udgifter 20.000 20.000 10.000 17.048,78 
  Sekretariat i alt   622.500 622.500 620.000 631.045,03 
                
Primo               
  Primo i alt         0,00 
                
Driftudgifter i alt     1.527.500 877.500 945.000 797.878,73 

        Finansindtægter             
Renter       0 0 1.000 0,00 
Finansintægter i alt     0 0 1.000 0,00 

        Resultat i alt     -315.000 35.000 -4.000 125.926,19 

        * Konference og øvrig mødevirksomhed er lagt sammen i en post. 
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HOVEDBESTYRELSER SIDEN 2001

2001-2003 (indtil 11.3.2003):
Kommunaldirektør Jørgen Clausen, Ribe, Formand
Kommunaldirektør Hans-Henrik Nielsen, Herlev, 1. Næstformand
Kommunaldirektør Karsten Simensen, Frederikshavn, 2. Næstformand
Regionsdirektør Niels Rasmussen, Bornholm
Økonomidirektør Torben Simony, Helsingør
Kommunaldirektør Jørgen Christiansen, Give
Økonomidirektør Erling Jensen, Odder

2001-2003 (fra 12.3.2003):
Kommunaldirektør Hans-Henrik Nielsen, Herlev, Formand
Kommunaldirektør Karsten Simensen, Frederiks-havn,1. Næstfor-
mand
Regionsdirektør Niels Rasmussen, Bornholm
Økonomidirektør Torben Simony, Helsingør
Kommunaldirektør Jørgen Christiansen, Give
Økonomidirektør Erling Jensen, Odder

2003–2005 (indtil 20.8.2004):
Kommunaldirektør Allan Vendelbo, Ballerup, For-mand
Kommunaldirektør Karsten Simonsen, Frederikshavn, 1. Næstformand
Kommunaldirektør Jens Chr. Birch, Greve, 2. Næstformand
Økonomidirektør Torben Simony, Helsingør
Kommunaldirektør Jørgen Christiansen, Give
Kommunaldirektør Ole Slot, Vejen
Ordførende direktør Jann Hansen, Silkeborg

2003–2005 (fra 21.8. – 20.11.2004):
Kommunaldirektør Allan Vendelbo, Ballerup, Formand
Kommunaldirektør Jens Chr. Birch, Greve, 1. Næstformand
Kommunaldirektør Ole Slot, Vejen, 2. Næstformand
Økonomidirektør Torben Simony, Helsingør
Kommunaldirektør Jørgen Christiansen, Give
Ordførende direktør Jann Hansen, Silkeborg
Kommunaldirektør Egon Bo, Slagelse

2003–2005 (fra 8.12.2004):
Kommunaldirektør Allan Vendelbo, Ballerup, Formand
Kommunaldirektør Jens Chr. Birch, Greve, 1 Næstformand
Kommunaldirektør Ole Slot, Vejen, 2. Næstformand

Økonomidirektør Torben Simony, Helsingør
Ordførende direktør Jann Hansen, Silkeborg
Kommunaldirektør Egon Bo, Slagelse
Kommunaldirektør Erik Breum, Broager

2005-2007 (indtil 8.3.2006):
Kommunaldirektør Allan Vendelbo, Ballerup, Formand
Kommunaldirektør Jens Chr. Birch, Greve, 1. Næstformand
Kommunaldirektør Ole Slot, Vejen, 2. Næstformand
Økonomidirektør Torben Simony, Helsingør
Ordførende direktør Jann Hansen, Silkeborg
Kommunaldirektør Egon Bo, Slagelse
Kommunaldirektør Erik Breum, Broager

2005-2007 (fra 9.3. – 31.4.2006):
Kommunaldirektør Allan Vendelbo, Ballerup, Formand
Kommunaldirektør Jens Chr. Birch, Næstved, 1. Næstformand
Kommunaldirektør Ole Slot, Vejen, 2. Næstformand
Økonomidirektør Torben Simony, Helsingør
Ordførende direktør Jann Hansen, Silkeborg
Kommunaldirektør Erik Breum, Broager
Kommunaldirektør Lisbeth Lemmich, Skibby

2005-2007 (fra 1.5.2006):
Økonomidirektør Torben Simony, Helsingør, Formand
Kommunaldirektør Jens Chr. Birch, Næstved, 1. Næstformand
Kommunaldirektør Ole Slot, Vejen, 2. Næstformand
Ordførende direktør Jann Hansen, Silkeborg
Kommunaldirektør Erik Breum, Broager
Kommunaldirektør Lisbeth Lemmich, Skibby
Kommunaldirektør Jesper Holm, Hellerup

2007-2009 (fra 11. 5 - 1.2 2008):
Kommunaldirektør Jens Chr. Birch, Næstved, Formand
Kommunaldirektør Ole Slot, Vejen, 1. næstformand
Kommunaldirektør Hugo Pedersen, Høje-Taastrup, 2. næstformand
Økonomidirektør Torben Simony, Helsingør,
Ordførende direktør Jann Hansen, Silkeborg
Kommunaldirektør Jane Wiis Frederikshavn
Kommunaldirektør Jesper Christensen, Hjørring
Kommunaldirektør Jesper Hjort, Odder
Kommunaldirektør Otto Jespersen, Esbjerg
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Kommunaldirektør Birgit Tjell, Kalundborg
Direktør Ole Espersen, Sorø

2007-2009 (fra 1.2 2008):
Kommunaldirektør Jens Chr. Birch, Næstved, Formand
Kommunaldirektør Ole Slot, Vejen, 1. næstformand
Kommunaldirektør Hugo Pedersen, Høje-Taastrup, 2. næstformand
Økonomidirektør Torben Simony, Helsingør,
Ordførende direktør Jann Hansen, Silkeborg
Kommunaldirektør Jane Wiis Frederikshavn
Kommunaldirektør Jesper Christensen, Hjørring
Kommunaldirektør Jesper Hjort, Odder
Kommunaldirektør Otto Jespersen, Esbjerg
Kommunaldirektør Per Røner, Stevns
Direktør Ole Espersen, Sorø

2009-2011 (indtil 31.10 2010)
Kommunaldirektør Jens Chr. Birch, Næstved, Formand
Kommunaldirektør Hugo Pedersen, Høje-Taastrup, 1. næstformand
Ordførende direktør Jann Hansen, Silkeborg, 2. næstformand
Kommunaldirektør Ole Slot, Vejen
Kommunaldirektør Jane Wiis, Frederikshavn
Kommunaldirektør Per Røner, Stevns
Kommunaldirektør Lars Wilms, Egedal
Kommunaldirektør Per Flemming Laursen, Morsø
Kommunaldirektør Otto Jespersen, Esbjerg
Kommunaldirektør Nich Bendtsen, Syddjurs
Økonomidirektør Torben Simony, Helsingør

2009-2011 (fra 1.11 2010)
Kommunaldirektør Jens Chr. Birch, Næstved, Formand
Kommunaldirektør Hugo Pedersen, Høje-Taastrup, 1. næstformand
Ordførende direktør Jann Hansen, Silkeborg, 2. næstformand
Kommunaldirektør Ole Slot, Vejen
Kommunaldirektør Jane Wiis, Frederikshavn
Kommunaldirektør Per Røner, Stevns
Kommunaldirektør Lars Wilms, Egedal
Kommunaldirektør Per Flemming Laursen, Morsø
Kommunaldirektør Otto Jespersen, Esbjerg
Kommunaldirektør Nich Bendtsen, Syddjurs
Kommunaldirektør Per Ullerichs, Rødovre

2011 – 2013 (fra 1.09.2011)
Kommunaldirektør Bjarne Pedersen, Rudersdal, Formand
Stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus, næstformand
Kommunaldirektør Jens Chr. Birch, Næstved, næstformand (indtil 
12.10.2012)

Ordførende direktør Jann Hansen, Silkeborg
Kommunaldirektør Lars Svenningsen, Nyborg
Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde
Kommunaldirektør Per Ullerichs, Rødovre
Kommunaldirektør Nich Bendtsen, Syddjurs
Kommunaldirektør Niels Ågesen, Vejle
Kommunaldirektør Per Røner, Stevns
Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune, Hvidovre
Kommunaldirektør Jane Wiis, Frederikshavn (indtil 01.08.2012)
Kommunaldirektør Lars Møller, Holstebro (fra 01.09.2012)
Kommunaldirektør Per Flemming Laursen, Morsø (indtil 01.12.2012)
Kommunaldirektør Carsten Sand Nielsen, Thisted (fra 01.12.2012)

2013 – 2014
Stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus, formand 
Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde, næstformand 
Kommunaldirektør Bjarne Pedersen, Rudersdal, næstformand 
Kommunaldirektør Lars Svenningsen, Nyborg 
Kommunaldirektør Per Ullerichs, Rødovre 
Kommunaldirektør Tomas Therkildsen, Næstved 
Kommunaldirektør Nich Bendtsen, Syddjurs (indtil 09.12.2014) 
Kommunaldirektør Søren S. Steensen, Brønderslev
Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen, Fredensborg

2015-2017 (08. 05 2015 - 5. maj 2017)
Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde, formand
Stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus, næstformand
Kommunaldirektør Niels Ågesen, Vejle, næstformand
Kommunaldirektør Lars Svenningsen, Nyborg
Kommunaldirektør Per Ullerichs, Rødovre (indtil 31.01.17)
Kommunaldirektør Tomas Therkildsen, Næstved (indtil 31.03.17)
Kommunaldirektør Lars Møller, Holstebro
Kommunaldirektør Tommy Christiansen, Hjørring
Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen, Fredensborg (indtil 
26.01.17)
Kommunaldirektør Per Røner, Stevns
Kommunaldirektør Steen Vinderslev, Middelfart
Kommunaldirektør Jan Kallestrup, Favrskov
Kommunaldirektør Per Flemming Laursen, Morsø, (indtil juni 2015)
Kommunaldirektør Henrik Kruse, Vesthimmerland (fra juni 2015)
Kommunaldirektør Lars Holte, Høje-Taastrup (fra 26.01.17)
Ordførende direktør Jann Hansen, Silkeborg

HOVEDBESTYRELSER SIDEN 2001
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§ 1.
Foreningens navn er ”KOMDIR” – Kommunaldirektørforeningen i 
Danmark.

§ 2.
KOMDIR er et forum for kommunale topchefer, som ønsker en 
kvalificeret platform for dialog og videndeling om det overordnede 
og tværgående strategiske lederskab samt om den kommunale 
topleders udvikling, udfordringer og faglighed.

KOMDIR ønsker at optræde som en konstruktiv meningsdanner, der 
deltager i den offentlige debat om kommunernes rolle og udviklin-
gen af  den danske velfærdsmodel med udgangspunkt i topchefens 
position.

§ 3.
Som ordinært medlem af  foreningen kan optages kommunale 
administrative topchefer (niveau 1 topchefer: kommunaldirektører/
adm. direktører/ordførende direktører) samt maximalt 2 direktører 
med ansvar for overordnet og tværgående strategisk ledelse (niveau 
2 topchefer: medlemmer af  direktionen/chefgruppen).

I særlige tilfælde kan Hovedbestyrelsen dispensere for det maximale 
antal.

Stk. 2.Hovedbestyrelsen tager stilling til medlemskab af  KOMDIR 
efter indstilling fra den øverste administrative topchef  (niveau 1).

Stk. 3. Æresmedlemmer kan ikke længere udnævnes. Tidligere 
udnævnte æresmedlemmer er kontingentfrie, og har ikke stemmeret.

§ 4.
Indmeldelse i foreningen sker via foreningens sekretariat.

Stk. 2. Udmeldelse sker via foreningens sekretariat. Indbetalt kontin-
gent refunderes ikke.
Stk. 3. Opfylder et medlem ikke længere kravene for medlemskab af  
foreningen, betragtes dette som en udmeldelse

§ 5.
Kontingentet opkræves årsvis og fastsættes af  generalforsam-
lingen med gyldighed for de påfølgende 2 regnskabsår.

Stk. 2. Regnskabsåret er kalenderåret. Revideret regnskab fore-
lægges hovedbestyrelsen til godkendelse senest med udgangen 
af  marts måned.

§ 6.
Undlader et medlem trods påkrav at betale kontingent, betrag-
tes medlemmet som udtrådt af  foreningen.

§ 7.
Hvert år i marts/april måned afholder foreningen årsmøde for 
foreningens medlemmer med henblik på en strategisk drøftelse 
og debat mellem foreningens medlemmer om foreningens 
kommende aktiviteter og med udgangspunkt i aktuelle og 
fremadrettede temaer.

§ 8.
I år med ulige årstal afholder foreningen i forbindelse med 
årsmødet ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er 
foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Formanden indkalder til årsmøde og generalforsamling 
med mindst 6 ugers varsel.

Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal omfatte:
a. Valg af  dirigent.
b. Formandens beretning
c. Regnskabsaflæggelse for de to seneste regnskabsår
d. Valg af  formand
e. Valg af  2 næstformænd
f. Valg af  5 hovedbestyrelsesmedlemmer og 5 suppleanter
g. Valg af  revisor
h. Fastsættelse af  kontingent
i. Indkomne forslag
j. Eventuelt.

Stk. 4. Formanden vælges på generalforsamlingen. Formanden 
kan genvælges én gang.
Valget foretages ved almindeligt stemmeflertal.
Forslag til formand skal være foreningen i hænde senest 4
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uger før afholdelse af  generalforsamlingen. De indkomne forslag be-
kendtgøres for medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen. 
Hovedbestyrelsen er forpligtet til at opstille en formandskandidat.

Formandskandidater skal bestride den øverste administrative top-
chefstilling (niveau 1).

Kandidaten skal skriftligt acceptere at ville opstille.

Stk. 5. Der vælges to næstformænd på generalforsamlingen.
Valget foretages ved almindeligt stemmeflertal.
Forslag til næstformænd skal være foreningen i hænde senest 4 
uger før afholdelse af  generalforsamlingen. De indkomne forslag 
bekendtgøres for medlemmerne seneste 3 uger før generalforsamlin-
gen. Hovedbestyrelsen er forpligtet til at opstille mindst 2 kandidater 
til næstformænd.

Næstformændskandidaterne skal bestride den øverste administrative 
topchefstilling (niveau 1).Kredsformænd kan vælges som næstfor-
mænd.

Kandidaterne skal skriftligt acceptere at ville opstille.

Stk. 6. Der vælges desuden 5 bestyrelsesmedlemmer og 5 supplean-
ter på generalforsamlingen.

Valget foretages ved almindeligt stemmeflertal. De 5 kandidater, der 
får flest stemmer, er valgt til bestyrelsen, mens de 5 kandidater, der 
derefter opnår højst stemmetal, er suppleanter efter de opnåede 
stemmetal. Hvis to eller flere kandidater opnår samme antal stem-
mer, foretages om fornødent lodtrækning.

Forslag til bestyrelsesmedlemmer skal være foreningen i hænde 
senest 4 uger før afholdelse af  generalforsamlingen. De indkomne 
forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 3 uger før generalfor-
samlingen.

Alle kandidater skal skriftligt have accepteret at de opstilles.

Stk. 7. Forslag til dagsordenens pkt. i, indkomne forslag, skal være 
formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Evt. 
forslag udsendes 3 uger før generalforsamlingen.

Stk. 8. Alle valg gælder for 2 år.

Stk. 9. Kun foreningens medlemmer samt æresmedlemmer har ret 
til at deltage i generalforsamlingen. Kun ordinære medlemmer kan 
afgive stemme ved generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes 
ved fuldmagt. Hovedbestyrelsen kan invitere særligt indbudte til at 
overvære hele eller dele af  generalforsamlingen.

§ 9.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af  hovedbestyrelsen, 
eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer til formanden 
fremsætter motiveret skriftligt krav herom og skal afholdes inden 4 
uger.

Stk. 2. Sted, tid og varsel (dog ikke under 14 dage) bestemmes af  
hovedbestyrelsen.

§ 10.
Afstemninger ved generalforsamlinger sker ved håndsoprækning, 
medmindre dirigenten beslutter skriftlig afstemning, eller mindst 15 
af  de tilstedeværende medlemmer stiller krav herom.

Stk. 2. Afgørelserne træffes ved almindelig stemmeflerhed – se dog 
§ 15 om lovændring og om foreningens opløsning.

§ 11.
Foreningens medlemmer inddeles i kredse, der følger regionsindde-
lingen.
Eventuelle medlemmer fra Færøerne optages i kredsen, der dækker 
region Nordjylland og eventuelle medlemmer fra Grønland optages i 
kredsen, der dækker region Hovedstaden.

Stk. 2. Kredsens virksomhed finansieres ved opkrævning af  særlige 
kredsbidrag.

Stk. 3. Kredsgeneralforsamling skal med mindst 14 dages varsel 
være afholdt inden 15. februar i år med ulige årstal.
Stk. 4. For hver kreds vælges på kredsens generalforsamling en 
bestyrelse med mindst 3 og højst 7 medlemmer og 2 suppleanter for 
disse. Kredsformanden vælges særskilt og skal 
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bestride den øverste administrative topchefstilling (niveau 1). Øvrige 
medlemmer og suppleanter vælges under et.

Kredsformanden er født medlem af  hovedbestyrelsen. Hvis kredsfor-
manden vælges som næstformand for hovedbestyrelsen, vil kredsen 
kunne vælge yderligere et medlem til hovedbestyrelsen.

De kandidater, der får flest stemmer, er valgt til bestyrelsen, mens 
de kandidater, der derefter opnår højst stemmetal, er 1. og 2. 
suppleant efter de opnåede stemmetal. Hvis to eller flere kandidater 
opnår samme antal stemmer, foretages om fornødent lodtrækning. 
Kredsbestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af  næstformand og 
kasserer.

Stk. 5. På kredsgeneralforsamlingen vælges endvidere 2 revisorer til 
at revidere kredsens regnskab, som skal godkendes af  kredsgeneral-
forsamlingen.

Stk. 6. Alle valg gælder for 2 år.

Stk. 7. Afstemninger ved kredsmøder og kreds-generalforsamlinger 
sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten beslutter skriftlig 
afstemning, eller mindst 9 medlemmer stiller krav herom. Alle 
afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 8. Kredsbestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig 
stemmeflerhed. I tilfælde af  stemmelighed er formandens stemme 
afgørende.

§ 12.
Det påhviler kredsbestyrelsen at afholde mindst 2 kredsmøder om 
året.

Stk. 2. Kredsmøde skal endvidere holdes, når mindst 1/3 af  kred-
sens stemmeberettigede medlemmer fremsætter krav herom med 
angivelse af  mødeprogram.

Stk. 3. Indkaldelse til møderne med angivelse af  program udsendes 
til kredsens medlemmer senest 14 dage før mødedagen.
Stk. 4. Det står kredsene frit for at arbejde sammen om arrangemen-
ter.

§ 13.
Foreningens hovedbestyrelse består af  13 medlemmer: Den på 
generalforsamlingen valgte formand samt de ligeledes på generalfor-
samlingen valgte 2 næstformænd, de 5 generalforsamlingsvalgte

medlemmer samt de 5 kredsformænd, som er fødte medlemmer af  
hovedbestyrelsen.  
 
Stk. 2. Hovedbestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig 
stemmeflerhed. I tilfælde af  stemmelighed er formandens stemme 
afgørende.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan efter anmodning fritage et hovedbe-
styrelsesmedlem for hvervet som sådant for den resterende del af  
valgperioden. Når et medlem er endeligt udtrådt af  hovedbestyrel-
sen, indkalder denne den pågældende suppleant for den resterende 
del af  valgperioden.

§ 14.
Hovedbestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold og kan på 
foreningens vegne rette henvendelse til og besvare spørgsmål fra 
offentlige og private institutioner mv.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen sikrer i videst muligt omfang, at flest muli-
ge af  foreningens særskilt sagkyndige og interesserede medlemmer 
inddrages i løsningen af  konkrete opgaver.

Stk. 3. Formanden indkalder til møder.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen har ansvaret for udfærdigelsen af  regnskab 
og for fremsendelse af  regnskabet til revisionen.

Stk. 5. Foreningen tegnes af  formanden. Ved væsentlige økonomiske 
dispositioner af  formanden og en af  næstformændene i fællesskab.

§ 15.
Alle spørgsmål i øvrigt vedrørende foreningen og dens anliggender 
afgøres af  generalforsamlingen. 

Stk. 2. Ændringer af  foreningens vedtægter kan kun vedtages, når 
mindst 2/3 af  de på generalforsamlingen mødte medlemmer stem-
mer derfor.

Stk. 3. Foreningens opløsning kan kun vedtages på to på hinanden 
følgende generalforsamlinger med mindst en måneds mellemrum, og 
kun når mindst 2/3 af  de mødte medlemmer stemmer derfor.

Stk. 4. I forbindelse med foreningens opløsning tages bestemmelse 
om anvendelse af  foreningens formue.

§ 16.
Nærværende vedtægter er gældende fra den 8. maj 2015.
Således vedtaget på generalforsamling den 8. maj 2015 i Aarhus.
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FORSLAG TIL ÆNDRINGER I VEDTÆGTERNE

Roskilde Palæ

Side 37

a) Forslag fra Hovedbestyrelsen om ændring af vedtægterne således, at der fremadrettet vælges 1 næstformand til 
Hovedbestyrelsen

§8, stk. 3 e ændres fra ”Valg af 2 næstformænd ” til valg af 1 næstformand

§8, stk. 5 ændres fra ”Der vælges to næstformænd på generalforsamlingen” til Der vælges én næstformand på general-
forsamlingen

§13. ændres fra ”Foreningens hovedbestyrelse består af 13 medlemmer ” til Foreningens hovedbestyrelse består af 12 
medlemmer.  

§14, stk. 5 fra ”Ved væsentlige økonomiske dispositioner af formanden og én af næstformændene i fællesskab” til Ved 
væsentlige økonomiske dispositioner af formand og næstformand i fællesskab.

b) Forslag fra Hovedbestyrelsen om ændring af vedtægterne således, at vedtægterne stemmer overens med faktisk 
procedure for afholdelse af landsmøder.

§7 ændres fra: ”Hvert år i marts/april måned afholder foreningen årsmøde for foreningens medlemmer” til Hvert 2. år i 
april/maj måned afholder foreningen landsmøde for foreningens medlemmer.
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Bæredygtighedsfestival
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Boserups Skov
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1971: Herning
1973: Aalborg
1975: Odense
1977: Aabenraa
1979: Vejle
1981: Rønne
1983: Nyborg
1985: Helsingør
1987: Herning
1989: Randers
1991: Odense
1993: Holstebro
1995: Horsens
1997: Køge
1999: Sønderborg
2001: Frederikshavn
2003: Svendborg
2005: Helsingør
2007: Aalborg
2009: Silkeborg
2011: Esbjerg
2013: København
2015: Aarhus
2017: Roskilde

LANDSMØDER GENNEM TIDERNE


