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1. Meddelelser 
a. Orientering fra formanden 

 
 
Ingen bilag. 
 
 
Indstilling  
Til orientering 
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2. Møde med Benchmarkingenheden 
Fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingsenhed deltager Torben Buse og 
Peter Østergaard. 
 
Emne for mødet er: 
- Generel orientering om enheden og dialog om relevante fokusområder 
- Fælles drøftelse af 3 temaer:  

a. Drøftelse af de styringsudfordringer, som kommunerne oplever på de forskellige 
sektorområder og på tværs af sektorområder, herunder hvor analyser kunne 
bidrage med brugbar viden. 

b. Foreløbigt indtryk af Benchmarkingenhedens analyser. Hvad fungerer godt? 
Hvad fungerer mindre godt? Hvad skal der til for, at I kan bruge 
benchmarkinganalyserne aktivt i organisationen og analyserne får reel 
”impact”? 

c. Mulige samarbejdsflader mellem KOMDIR og Benchmarkingenheden, herunder 
mulige samarbejdstemaer og eventuelt organisering af dialog. 

 
Bilag 
Ingen. 
 
Indstilling 
Drøftelse. 
 
Beslutning 
Torben Buse og Peter Østergaard fortalte om Benchmarkingenheden, mål, metoder og 
analysefokus i 2019. 
Fokus på at de bliver garant for kvalitet, analyser der bidrager med noget nyt – nye 
vinkler og sammensætning af temaer.  
Fokus på brug af analyserne i praksis og til dialog på tværs af kommunerne. 
 
Input og kommentarer fra Hovedbestyrelsen: 

 Generelt en udfordring, at der er mange analyser og benchmark. Det er svært at 
gennemskue forskel og kriterier. Det opleves, at det giver mange forskellige 
resultater ift. samme tema. 

 Fokus på Kommunikation – synlighed omkring hvem der modtager udsendelserne.  

 Evt. kommunespecifik udsendelse 1-2 gange om året, evt. i stil med det, der 
kommer fra KØF. Det vil gøre det lettere at arbejde med analyserne internt i 
kommunen og ift. det politiske niveau. 

 Gerne analyser for det specialiserede område. Fokus på hvad der har effekt for 
borgerne. 

 Samarbejde med VIVE? – det er vigtigt at de holder sig apolitiske 

 Gerne analyser med samme temaer, som dem der kommer fra f.eks. Dansk Industri, 
CEPOS, AE mv. men som er neutrale og hvor kvaliteten er i orden. 

 Vigtigt at der ikke sendes modstridende analyser ud fra ressortministerierne 
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Aftalt at KOMDIR bidrager med temaer mv. ift. kommende årsfokus og holde fast i en 
løbende dialog omkring temaer.  
 
Benchmarkingenheden gennemfører en rundtur til de forskellige kredse i KOMDIR efter 
sommerferien. 
 
Benchmarkingenheden tænker KOMDIR ind ift. årshjul 
 
Herudover fastholdelse af den uformelle dialog.  
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3. Strategisk Byledelsesforløb 
Jan Kallestrup har bedt om HB’s input til Realdania og styregruppen som skal tage 
stilling til det videre Strategiske Byledelsesforløb. 
 
Bilag 
Bilag 3a – Mail til HB fra Jan Kallestrup af 17. marts 2019. 

 
Indstilling 
Til drøftelse. 
 
Beslutning 
Opmærksomhed på struktur og indhold hvis det også skal være for politikere. Ikke det 
samme som for embedsmænd. Særlig OBS på nye borgmestre, hvor der kan være 
behov for at holde dem på et overordnet niveau. 
Fagligheden skal være i top og der skal være oplægsholdere, der har erfaring med at 
tale med politikere – evt. inspireret af Kattegatkurserne. 
 
Anerkendelse af at det er rigtig gode forløb for topembedsmænd og en rigtig god 
mulighed for særlig de kommuner, hvor der ikke ellers er store muligheder for at komme 
ud (kommuner der ikke er erhvervskommuner og mindre kommuner).  
 
Fuld opbakning til at arbejde videre med det.  
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4. Landsmøde 2019 
Kort opsamling og status på landsmødet i forhold til program, generalforsamling m.v. 
 
 
Bilag 
Bilag 4a - Program for Landsmødet 2019 
 
 
Indstilling 
Drøftes. 
 
 
Beslutning 
Pt. er der lige under 100 deltagere. 
Der er afbud fra Jacob Bundsgaard – Kristian Wendelboe deltager i debatten i stedet for. 
Lidt usikkerhed på Martin Præstegaard, hvis der bliver udskrevet valg 
 
Spørgsmål til bemærkningen i revisionsrapporten. 
Aftalt at den nye Hovedbestyrelse kigger på problemstillingen.  
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5. Udvalgsoversigt 

Gennemgang af HB’s – repræsentationer i diverse udvalg med henblik på 
opdatering ved den nye HB til august. 
 
I den forbindelse har KL kontaktet Sekretariatet i forhold til Kontaktudvalget for 
børn, kultur og uddannelse, hvor HB har udpeget Ulrik Andersen fra Thisted 
Kommune. KL har allerede 2 udpegninger fra Thisted Kommune - fra 
Socialchefforeningen og BKF. Derfor vil KL høre om det fortsat skal være Ulrik 
Andersen der er udpeget fra KOMDIR. 
 
 
Bilag 
Bilag 5a - Udvalgsoversigt med angivelse af udpegninger fra KOMDIR. 
 
 
Indstilling 
Til drøftelse. 
 
Beslutning 
Udsat - Ny hovedbestyrelse kigger på udvalgsoversigten og medlemmer.  
Henrik Kruse snakker med Ulrik Andersen om det. 
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6. Næste møde 

Udgangspunktet for møderne er, at de ligger i forlængelse af K98 møderne. 
 
De resterende møder i 2019 er p.t. som følger: 

- 28. august, 13.00 – 15.00 
- 17. september 13.00 – 15.00 fællesmøde med KL’s direktion 

 
 
Bilag 
Ingen 
 
Indstilling 
Til drøftelse. 
 
 
Beslutning 
Den ny formanden samler den nye Hovedbestyrelse efter generelforsamlingen ift. de 
kommende møder mv.  
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7. Eventuelt 
Intet. 
 
 
Bilag 
Ingen. 
 
 
 


