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Nyhedsbrev maj 2018 

 

 

Kære kolleger 

Hovedbestyrelsen har i årets første måneder mødtes to gange. I januar sammen med KL’s direktion, hvor 

bl.a. ledelseskommissionens arbejde var på dagsordenen. I slutningen af april blev Hovedbestyrelsens før-

ste egentlige hovedbestyrelsesmøde i år afholdt. Her var der både var fokus på debatoplæg om ny forvalt-

ningspolitik, ledelseskommissionen og på den konference KOMDIR arrangerer sammen med FORUM for 

fremtidens offentlige styring og ledelse i slutningen af juni. I kan læse mere om de enkelte temaer i dette 

nyhedsbrev og se referatet fra hovedbestyrelsesmødet her. 

Derudover har det været spændende at følge arbejdet med Sammenhængsreformen og Ledelseskommissi-

onens arbejde, hvor kommunaldirektør Steen Vinderslev har siddet med i følgegruppen. I Hovedbestyrelsen 

har status på kommissionens arbejde været et fast debatpunkt siden opstarten og har også givet anledning 

til, at KOMDIR har henvendt sig til Ledelseskommissionen med vores synspunkter på arbejdet allerede i 

efteråret 17. 

Hovedbestyrelsen fortsætter arbejdet med at forholde sig til Ledelseskommissionens arbejde, så vi kan 

komme med vores replik til kommissionens konklusioner, i forbindelse med offentliggørelse af rapporten.  

I forlængelse heraf arbejder Hovedbestyrelsen også sammen med både FORUM og med KL om, at hoved-

budskaberne i Ledelseskommissionens rapport kan blive præsenteret på forskellig vis rundt om i hele lan-

det, så alle kommunale direktører, chefer og ledere hurtigt og let får mulighed for at høre om hovedindhol-

det i rapporten.      

Som beskrevet i det sidste nyhedsbrev afholder KOMDIR en konference i samarbejde med FORUM med 

fokus på de aktuelle kommunale dagsordner omkring ledelse og styring og med deltagelse af aktuelle for-

skere og ledelsestænkere. Konferencen holdes d. 21. juni 2018 i København, og der er allerede flot tilslut-

ning. Målgruppen er medlemmer af paraplyorganisationerne, sådan at du har mulighed for at tage af sted 

sammen med hele din direktion. Programmet for konferencen kan findes her.   

I ønskes alle en god sommer. 

 God læselyst! 

 

Med venlig hilsen 

Henrik Kolind 

Formand for Kommunaldirektørforeningen 

http://komdir.dk/hovedbestyrelsesm%C3%B8der
http://www.komdir.dk/node/66
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Nyt Forvaltningspolitisk debatoplæg på vej 

I 2013 udarbejdede KOMDIR et forvaltningspolitisk oplæg ’Vejen til en ny forvaltningspolitik’. Her skitsere-

de vi de fire vigtigste forvaltningspolitiske udfordringer samt pegede på nogle af de svar, der bør tegne 

forvaltningspolitikken.  

Forvaltningspolitikken er siden blevet drøftet løbende og i september 2017 dannede den også grundlag for 

de synspunkter, KOMDIR henvendte sig til Ledelseskommissionen med ift. deres arbejde. Hovedpunkterne 

var her: 

1. Skab motivation og risikovillighed til innovativ adfærd hos både ledere og medarbejdere 

2. Have fokus på opgaver og roller og for sammenhæng i ledelseskæden 

3. Husk at positivt samspil mellem politisk og administrativ ledelse er afgørende 

4. Hav fokus på den rigtige balance mellem kerneopgave og helhedsperspektiv 

5. Oprethold et vedvarende fokus på dialog mellem forskere og ledere 

6. Skab et fælles sprog om ledelse. 

 

I forlængelse heraf og af sammenhængsreformen og Ledelseskommissionens arbejde har KOMDIR’s Ho-

vedbestyrelse sat gang i et arbejde med at udforme et nyt forvaltningspolitisk debatoplæg, der udtrykker 

foreningens synspunkter – herunder de største forvaltningspolitiske udfordringer og løsninger. Oplægget 

skal dels spille ind i debatten omkring ledelseskommissionens rapport, men også være en del af den konfe-

rence KOMDIR afholder sammen med FORUM 21. juni 2018.  

Politisk kommentator og partner i Kommunikationsvirksomheden Boserup, Søs Marie Serup, vil ud fra et 

fokusinterview med fire kommunaldirektører fra Hovedbestyrelsen; Lars Holte, Eik Møller, Niels Ågesen og 

Steen Vinderslev udarbejde et udkast til debatoplægget for en ny forvaltningspolitik.    

Arbejdet forventes færdigt i starten af juni 2018. 

 

Ledelseskommissionens arbejde 

I tråd med den aktive rolle KOMDIR’s Hovedbestyrelse løbende har haft i forbindelse med Ledelseskommis-

sionens arbejde, ønsker vi også at komme med en udtalelse, når Kommissionens rapport udkommer. Udta-

lelsen kommer til at ligge i tråd med de synspunkter, KOMDIR tidligere har givet udtryk for omkring de em-

ner og temaer, kommissionen har beskæftiget sig med. Samtidig vil der være fokus på eventuelle temaer, 

der kunne være grund til at give mere opmærksomhed eller se fra en anden vinkel. 
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Med det formål at hovedbudskaberne i Ledelseskommissionens rapport kan blive præsenteret på forskellig 

vis rundt om i hele landet, og alle kommunale direktører, chefer og ledere hurtigt og let får mulighed for at 

høre om hovedindholdet i rapporten, er KOMDIR medarrangør af flere arrangementer: 

1. Sammen med FORUM for fremtidens Offentlige Styring og Ledelse arrangerer KOMDIR et debat-

møde tirsdag d. 14. august kl. 15-18 i Spinderierne i Vejle. 

Medlem af Ledelseskommissionen kommunaldirektør Lasse Jacobsen fra Viborg indleder. Herud-

over medvirker lektor Mads Leth Jacobsen fra Aarhus Universitet og rektor Flemming Steen Jensen, 

Horsens Statsskole. 

Tilmelding kan finde sted på: https://forum.nemtilmeld.dk/4 

2. KOMDIR er i dialog med KL om at arrangere fem møder i de enkelte kredse for kommunale direktø-

rer, chefer og ledere, med fokus på præsentation af rapporten og hovedbudskaberne. Formand for 

Ledelseskommissionen Allan Søgård, vil stå for præsentationen.  

Hvis vi er klar, vil vi i forbindelse med disse møder præsentere KOMDIR og KL’s kommende fælles 

fokusområder/projekter med afsæt i kommissionens arbejde.  

 

Konference - Lederskab og sammenhængskraft i udviklingen af den kommunale 

velfærd 

Torsdag d. 21. juni afholder KOMDIR og FORUM for fremtidens offentlige styring og ledelse sammen konfe-

rencen; ”Lederskab og sammenhængskraft i udviklingen af den kommunale velfærd”. 

På konferencen stilles skarpt på forventninger og roller for den offentlige topledelse i forbindelse med at 

styrke sammenhængskraften i den offentlige sektor.  

Indledningsvis stilles skarpt på KOMDIR’s bud på de største forvaltningspolitiske udfordringer og løsninger i 

den offentlige sektor, med udgangspunkt i det forvaltningspolitiske debatoplæg. Herefter er der indlæg fra 

hhv. Laura Hartman, Claus Juhl og Lars Frelle Petersen. De kommer med deres bud på elementer i offentlig 

ledelse, herunder tillid, digitalisering og sammenhæng. 

Efter frokost byder vi velkommen til seks temasessioner omkring lederskab og udviklingen af den kommu-

nale velfærd. Her identificerer forskere og ledelsestænkere sammen med deltagerne fælles erfaringer og 

pejlemærker indenfor forskellige temaer. 

Programmet for konferencen kan findes her 

Tilmelding til konferencen kan finde sted på: https://forum.nemtilmeld.dk/5 

 

https://forum.nemtilmeld.dk/4
https://forum.nemtilmeld.dk/5

