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Referat 
Hovedbestyrelsesmøde 

Dato: 9. januar 2020

Tid: Kl. 12.15-13.15 

Sted: Oldenborgstuen, underetagen, Aalborg Kongres Center 
(frokost medbringes fra buffeten)  

Deltagere: Niels Ågesen, Eik Møller, Per Røner, Rie Perry, Lars Holte, Lars 
Svenningsen, Lone Lyrskov, Jan Kallestrup, Tommy Christiansen, Henrik 
Kruse, Willy Feddersen 

Afbud: Stine Johansen 
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1. Meddelelser

a) KL-samarbejde

b) Paraplyen

c) FORUM-konferencer

d) Kommende møder

Beslutning 
Orientering ved formanden 

2. Indsatsområde: Et styrket lokaldemokrati og kommunestyre

Status samt drøftelse af møder og muligheder i den kommende periode 

Beslutning 
Status ved formanden – herunder status på KOMDIRs egen indsamling af viden om 
demokratisk dialog og efterfølgende drøftelse af, hvad den indsamlede viden skal 
bruges til og hvordan den præsenteres.  

3. Indsatsområde: Kommunernes rammevilkår

Status samt drøftelse af møder og muligheder i den kommende periode 

Beslutning 
Status ved Eik Møller (ankerperson på indsatsområdet). 
Eik Møller, Lars Holte og Per Rømer holder møde med KL i uge 3 for at drøfte 
nærhedsreformen.  

Fokus på samarbejdet med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (tidl. 
Medarbejderstyrelsen).  
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5. Planloven til høring
Planloven skal evalueres og Erhvervsministeriet opfordrer derfor kommunerne til at 
komme med input til en ny og bedre planlov, der kan sikre sammenhængskraften 
på tværs af land og by, bidrage til den grønne omstilling og give gode vilkår for 
fortsat udvikling.  

Deadline for høringssvar er 31. januar 2020 

Beslutning 
Der tages kontakt til KTC for at sikre, at kommunernes interesser er dækket af 

6. ICMAs årlige konference
Per Røner fortæller om udbyttet fra årets ICMA-konference i Nashville samt 
planerne for konferencen i 2020 

Bilag 
International Opportunities with ICMA 

Beslutning 
Per Røner fortalte om konferencen i Nashville og om arbejdet med at få flere 
danske eksempler med til konferencen i 2020. Middelfart, Ringkøbing-Skjern og 
Vejle er i spil. 
Formanden fortalte, at den nuværende ordning indebærer, at KOMDIR betaler for 
10 medlemmers transportudgifter til konferencen ud fra et først til mølle-princip. 
Ordningen skal drøftes igen, når budgettet for 2021 skal drøftes. 

4. Indsatsområde: Bedre sammenhæng for borgerne

Status samt drøftelse af møder og muligheder i den kommende periode 

Beslutning 
Status ved Rie Perry (ankerperson på indsatsområdet) 
Fokus på den kommende hovedlov samt sundhedsreformen.  
OBS på de kommende forhandlinger om den fælles offentlige digitaliseringsstrategi 
– ud fra et borgerperspektiv skal strategien sikre bedre sammenhæng
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7. Mødeplan 2020 
 

- Onsdag den 26. februar (ordinært HB-møde + fællesmøde med KL) 
- Torsdag den 19. marts (fagligt møde ifm. KL’s topmøde) 
- Tirsdag den 28. april  
- Fredag den 19. juni Midtvejsmøde inkl. Ledsagermiddag og overnatning 
- Tirsdag den 18. august Sommerkonference  
- Onsdag den 26. august  
- Torsdag den 17. september (ordinært HB-møde + fællesmøde med KL) 

 
Forslag om at rykke sommerkonferencen til august og i stedet afholde 
midtvejsmøde i juni 
 
Beslutning 
Opbakning til at flytte sommerkonferencen til august 
Enighed om at lægge en KOMDIR-debat på folkemødet  
Ønske om at supplere mødeplanen med de allerede aftalte fællesmøder med KL. 
 
 
 
 
 8. Eventuelt 
 
Beslutning 
Formanden orienterede om, at revisionen giver en melding om reglerne for evt. 
momsregistrering af foreningens arbejde. Enighed om at drøfte dette emne på 
næste møde 
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