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1. Meddelelser 

a) Møde med Paraplyforeningen 27/6  
 
b) Status på bestyrelsens 12. medlem 
 
c) Status på Forum-konferencer  
 
Indstilling 
Til orientering 
 
Beslutning 
Orientering ved formanden 
 
 

2. Opfølgning på strategiseminar 

Drøftelse af udkast til arbejdsprogram/indsatsområder samt principper for 
bestyrelsesarbejde, interessevaretagelse og kommunikation i forlængelse af 
strategiseminaret 8-9. august 
 
Bilag 
2a Indsatsområder1 
2b Indsatsområder2 
2c Interessevaretagelse  
2d Bestyrelsens arbejdsprincipper 
2e Kommunikationsprincipper  
2f  Videndeling 
 
Indstilling 
Til drøftelse 
 
Beslutning 
Bestyrelsen er grundlæggende tilfreds med udkastet, som det ligger nu – med forbehold 
for et par enkelte rettelser. 
 
Bestyrelsen ønsker at drøfte udkastet med KL, paraplyen og kredsene – sidstnævnte 
også med henblik på en drøftelse af, hvordan KOMDIR kan få ordene ud at leve. 
 
Indsatsområderne er en platform, bestyrelsen står på og områderne skal derfor allerede 
nu indtænkes ift. fokus på videndeling, deltagelse på Folkemødet, Forum- og egne 
konferencer, møder med og i KL, ministerier, m.m. 
 
Bestyrelsen ønsker i den forbindelse også at få et overblik over 
bestyrelsesmedlemmernes kompetencer og særlige interesseområder inden for de 
besluttede indsatsområder (inkl. delelementer). Det sikrer bestyrelsen og 
formandsskabet et overblik over, hvem der kan bidrage mest hensigtsmæssigt, når der 
inden for de enkelte indsatsområder skal afholdes konferencer, skrives kronikker, osv. 
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3. Udvalgsoversigt - opfølgning 

Gennemgang af Hovedbestyrelsens repræsentationer i diverse udvalg  
 
Bilag 
3A Udvalgsoversigt  
 
Indstilling 
Til orientering 
 
Beslutning 
Bestyrelsen afventer KL’s liste over kommunaldirektører repræsenteret i de enkelte 
udvalg.  
 
 
 
4. Fortsat drøftelse af KL-KOMDIR reformarbejde 
 
Det foreslås at HB fortsætter drøftelsen af form og indhold af en model for forbedret 
reformarbejde. 
 
KOMDIR og KL aftalte på fællesmødet den 27. februar 2019, at der etableres en 
samarbejdsmodel, der sikrer tidlig inddragelse og tæt dialog mellem KL og KOMDIR.  
Dels for i fællesskab at styrke indholdet i de udspil, der måtte komme. Og dels for at 
sikre den gode kommunikation til og fra kommunaldirektørerne og herigennem en bedre 
implementering. 
 
KOMDIR har foreslået en stående gruppe bestående af KL’s repræsentanter samt 5 
KOMDIR-medlemmer, der hver især repræsenterer landets KOMDIR-kredse og som kan 
agere bindeled til og fra landets kommunaldirektører. 
 
De præcise arbejdsgange afhænger af den konkrete situation og opgavens omfang. Det 
kan foreslås, at KOMDIR tilbyder at sikre forbindelsen til og kommunikationen med 
KOMDIR’s øvrige medlemmer 
 
Det skal nævnes, at KL med baggrund i de konkrete opgaver allerede i dag etablerer 
relevante faglige netværksgrupper. Da de afledte opgaver af eventuelle reformer ofte 
indebærer samarbejde på tværs – både internt i kommunerne og i den offentlige sektor 
generelt –vil det være relevant at drøfte reformerne og implementeringen heraf med 
kommunaldirektørerne forud for eller sideløbende med de faglige netværksgrupper. 
 
Forslag til deltagere i reform-gruppen:  
Kristian Wendelboe, KL 
Solvejg Schultz-Jakobsen, KL 
Morten Mandøe, KL 
Niels Ågesen, KOMDIR Syd 
Eik Møller, KOMDIR Hovedstaden 
Tommy Christiansen, KOMDIR Nord 
(Afklares), KOMDIR Sjælland  
(Afklares), KOMDIR Midt  
 



 

 
4 

 
Indstilling 
Til drøftelse 
 
Beslutning 
Bestyrelsen ønsker at drøfte med KL, hvordan samarbejdet kan styrkes generelt og 
specifikt ift. reformarbejdet, på fællesmødet den 30. september. Herefter vil man tage 
stilling til en eventuelt formaliseret model 
 
 
 

5. Mødeplan 2019/2020 

 
Opdateret som følge af flytning af K98-møderne 
 
Nyt forslag om kort møde ifm. KØF den 9-10. januar 
 
 
2019 

- 30. september 13.00 – 15.00  
- 5. november 

 
2020  

- Torsdag/fredag 9/10. januar (møde ifm. KØF) 
- Onsdag den 26. februar 
- Torsdag/fredag 19/20. marts (fagligt møde ifm. KL’s topmøde) 
- Tirsdag den 28. april  
- Torsdag den 14. maj Sommerkonference 
- Fredag den 19-20. juni Midtvejsmøde inkl. Ledsagermiddag  
- Onsdag den 26. august  
- Torsdag den 17. september 

 
Indstilling 
Til drøftelse 
 
Beslutning 
Enighed om at mødes ifm. KØF i januar 
 
 

6. Eventuelt 

 
Bestyrelsen vil gerne sende bud på emner til KØF – med udgangspunkt i de nye 
indsatsområder. Sekretariatet laver bud på baggrund af bestyrelsens drøftelser.  


