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Comwell, Roskilde

Referat
1. Valg af dirigent
Hovedbestyrelsen foreslår, at Kommunaldirektør Per Røner vælges som dirigent.
Per Røner blev valgt.
Per Røner takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen ifølge foreningens
vedtægter var lovligt varslet og indkaldt.
2. Formandens beretning – se skriftlig beretning.
Formanden læste ikke den skriftlige beretning op, men valgte i stedet at trække udvalgte
perspektiver frem.
Formanden nævnte, at der i starten af perioden havde været en lidt ophedet situation,
hvor KOMDIR optrådte en del i medierne. Hovedbestyrelsen havde drøftet situationen og
valgte derefter at dæmpe retorikken i det offentlige rum. Som resultat heraf har
foreningen derfor ikke være så fremtrædende i medierne i den efterfølgende periode.
Formanden pegede på, at debatoplægget ”Vejen til en ny forvaltningspolitik” fra 2013
fortsat er meget aktuelt og at foreningen i den forløbne periode, har haft særlig fokus på,
hvordan vi arbejder med styring og ledelse.
Formanden gav udtryk for, at samarbejdet med KL er blevet rigtig godt i perioden.
Hovedbestyrelsen mødes med KL’s direktion ca. 2 gange årligt og har bl.a. deltaget i
KL’s arbejde med forvaltningspolitik og i udviklingen af toplederforløbet for kommunale
direktioner. Formanden nævnte samtidig, at der er en god bevægelse i gang ift. at udvikle
samarbejdet mellem centraladministrationen og foreningen.
Formanden fortalte, at hovedbestyrelsen har valgt at gå ind i et nyt samarbejdsprojekt
med de faglige organisationer; Djøf, FOA, DSR og Politiforbundet.
Brobygningssamarbejdet er et utraditionelt samarbejde, hvor KOMDIR har en særlig rolle
i projektet. Hovedbestyrelsen tager afsæt i §2 i vedtægterne, som lægger vægt på, at
KOMDIR ønsker at optræde som en konstruktiv meningsdanner, der deltager i den
offentlige debat omkring kommunernes rolle og udvikling af den danske velfærdsmodel.
Dette med udgangspunkt i topchefens position. Formålet med samarbejdet er netop, at

rejse en debat om udvikling af den offentlige sektor og finde en fællesmængde blandt
organisationerne, der kan kommunikeres ud vedr. god offentlig ledelse, øget samspil
mellem faglighederne og øget tillid til medarbejderne.
Formanden rettede en varm tak til foreningens samarbejdspartnere og til alle de
medlemmer, der deltager aktivt i arbejdsgrupper og debatter. Hovedbestyrelsen har
været meget opmærksom på de sammenhænge, som foreningen indgår i og formanden
fremhævede, at det er en stil, som han har tænkt at videreføre i den kommende periode.
Til slut takkede Henrik Kolind for de to år som formand. Vi har haft en god periode og det
er positivt, at vi som forening gør en forskel og bidrager til udviklingen af den
forvaltningspolitiske dagsorden.
Formanden åbnede op for kommentarer og synspunkter fra medlemmerne ift. hvad
foreningen skal tage fat på i den kommende periode.
Følgende er kommentarer i forlængelse af formandens beretning, som hovedbestyrelsen
vil drøfte i deres arbejde for den kommende periode:
• Der blev opfordret til, at foreningen igangsætter flere initiativer, der sætter fokus
på den forvaltningspolitiske dagsorden.
• Der blev opfordret til at fortsætte og prioritere det gode samarbejde med KL, da
det er vigtigt, at vi kører i samme spor, når der skal tales ledelse. Her er det
afgørende, at vi skaber et ledelsesrum til vores ledere.
• Der blev givet udtryk for, at samarbejdet med KL omkring udvikling af konceptet
for direktionsforløbene har været meget succesfuldt. Der blev samtidig opfordret
til at udvikle direktionssamarbejdet på tværs af kommuner.
• Der blev rejst kritik ift. nogle af udmeldingerne i brobygningssamarbejdet. Der blev
lagt vægt på, at det er vigtigt, at vi som forening ikke går ud og er kritiske over for
regeringens sammenhængsreform.
• Foreningens repræsentant i følgegruppen for ledelseskommissionen fortalte kort
om processen. Indtrykket er, at der er god plads til at tale ledelse og opfordrede
foreningens medlemmer til at benytte sig af den åbenhed og invitere
Ledelseskommissionen på besøg i kommunerne for at vise de gode eksempler på
god ledelse. Der er her en åben dør og god chance for at påvirke processen.
Formandens beretning blev godkendt.

3. Regnskabsaflæggelse for 2015 og 2016 – se skriftlig beretning.
Godkendelse af budget for 2017 og 2018 – se skriftlig beretning.
Regnskaberne for 2015 og 2016 er revideret af Revisionsselskabet Deloitte.

Regnskaberne for 2015 og 2016 blev godkendt. Budgetterne for 2017 og 2018 blev
ligeledes godkendt.
Formanden tilføjede, at Hovedbestyrelsen har besluttet ikke at opkræve betaling for
deltagelse på landsmødet i 2019.

4. Indkomne forslag
a. Forslag fra Hovedbestyrelsen om ændring af vedtægterne, således at der
fremadrettet kun vælges 1 næstformand til Hovedbestyrelsen. (se skriftlig
beretning), således at formandskabet består af formand og næstformand.
De foreslåede ændringer til vedtægterne blev godkendt.
b. Forslag fra Hovedbestyrelsen om ændring af vedtægterne, således at
vedtægterne stemmer overens med faktisk procedure om afholdelse af
landsmøder. (se skriftlig beretning)
De foreslåede ændringer til vedtægterne blev godkendt.

5. Valg af formand
Hovedbestyrelsen indstiller Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune,
som kandidat til formandsposten.
Hovedbestyrelsens forslag blev godkendt af generalforsamlingen, og Henrik
Kolind blev genvalgt som formand for perioden 2017-2018.
6. Valg af 1 næstformand
Hovedbestyrelsen indstiller Kommunaldirektør Niels Nybye Ågesen, Vejle
Kommune som kandidat til næstformandsposten
Hovedbestyrelsens forslag blev godkendt af generalforsamlingen, og Niels Nybye
Ågesen blev genvalgt som næstformand for perioden 2017-2018.

7. Valg af 5 hovedbestyrelsesmedlemmer og 5 suppleanter
a. Hovedbestyrelsen indstiller følgende kandidater til hovedbestyrelsen:
Kommunaldirektør Jane Wiis, Slagelse Kommune
Kommunaldirektør Tommy Christiansen, Hjørring Kommune
Kommunaldirektør Lars Svenningsen, Nyborg Kommune
Kommunaldirektør Lars Møller, Holstebro Kommune
Kommunaldirektør Eik Møller, Ballerup Kommune

b. Som suppleanter:
Kommunaldirektør Lone Lyrskov, Silkeborg Kommune
Kommunaldirektør Stine Johansen, Helsingør Kommune
Kommunaldirektør Tim Jeppesen, Kerteminde Kommune
De fem foreslåede kandidater til Hovedbestyrelsen samt de tre foreslåede
suppleanter blev godkendt af generalforsamlingen og er valgt for perioden 20172018.
Udover de valgte medlemmer til Hovedbestyrelsen er formændene for de fem
regionkredse fødte medlemmer af Hovedbestyrelsen:
Kommunaldirektør Lars Holte, Høje-Taastrup Kommune (Region Hovedstaden)
Kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune (Region Sjælland)
Kommunaldirektør Steen Vinderslev, Middelfart Kommune (Region Syddanmark)
Kommunaldirektør Jan Kallestrup, Favrskov Kommune (Region Midtjylland)
Kommunaldirektør Henrik Kruuse, Vesthimmerland Kommune (Region
Nordjylland)

8. Valg af revisor
Hovedbestyrelsen foreslår, at den nuværende revisor, Deloitte, også vælges for den
næste periode.
Deloitte blev valgt som revisor.
9. Fastsættelse af medlemskontingent
Hovedbestyrelsen foreslår, at det nuværende medlemskontingent på 6.000 kr. pr. år, som
blev på fastsat på KOMDIR'
s generalforsamling den 6. maj 2011 også bliver gældende
for den næste periode.
Forslaget om fastsættelse af medlemskontingentet til 6.000 kr. pr. år blev godkendt.
10. Eventuelt
Intet.

Referent: Stine Roed Nielsen, KOMDIR sekretariat.

