
 

 

 

 

Side 1 

Dagsorden HB-møde       26. februar kl. 14-16   

 

Deltagere 

Niels Ågesen, Eik Møller, Per Røner, Rie Perry, Lars Svenningsen, Stine Johansen, Jan Kallestrup, Tommy 

Christiansen, Henrik Kruse, Willy Feddersen 

Afbud: Lone Lyrskov, Lars Holte 

 

1. Meddelelser 

 Afholdte møder  

 Fora-nyt  

 Kommende møder - input ønskes  

 Forum-konferencer  

 International news  

 Ledelsesaftalen og KOMDIRs rolle  

 

Formanden og næstformanden fortalte om et godt møde med departementschef i Finansministeriet Peter 

Mørch og om de kommende møder i kalenderen 

Formanden informerede om møder i nogle af de fora, KOMDIR er repræsenteret i – herunder Forum for 

Offentlig Topledelse, Referencegruppen til Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse samt KOMBITs 

advisory board. Det sidste affødte en drøftelse af samarbejdet med KOMBIT samt en opfordring til kredsene 

om at invitere KOMBIT med på et kredsmøde. 

Formanden fortalte om KOMDIR/Forum-konferencen med Kurt Klaudi tidligere på måneden og gjorde 

opmærksom på en tilsvarende konference i København i marts 

Formanden og Per Røner fortalte om det kommende møde med søsterforeningerne i Sverige og Holland og 

søsterforeningernes ønske om styrket samarbejde, samt planerne for dansk deltagelse på ICMA. 

Formanden orienterede om Ledelsesaftalen og at han er inviteret med ind i Ledelsesaftalens følgegruppe, 

hvor også stat, regioner og KL er repræsenteret. 

 

2. Indsatsområde: Et styrket lokaldemokrati og kommunestyre 

Lisbeth Knudsen, formand for Demokratikommissionen, deltager med et kort oplæg om kommissionens 

anbefalinger og et indspark til bestyrelsens arbejde med lokaldemokrati og demokratisk dialog. 

Herudover drøftes også: 

 Folkemødet på Bornholm under titlen ’demokratisk dialog’  

 Fonden Teknologirådets forslag om at etablere et demokraticenter  

 Videnindsamling – hvordan deler vi de indsamlede erfaringer  



 

 

 

 

Side 2 

 

* Lisbeth Knudsen holdt et oplæg om demokratikommissionens anbefalinger og baggrunden herfor.  

* Enighed om at arbejde videre med planerne om et arrangement på Bornholms Folkemøde under titlen 

demokratisk dialog. Stine og Niels er på opgaven. 

* Henrik Kruuse informerede om TeknologiRådets forslag om at etablere et demokraticenter. HB bakker op 

om intentionerne og holder øje med planerne. 

* HB drøftede mulighederne for at arbejde videre med og dele den indsamlede data om kommunernes 

arbejde med demokratisk dialog. Enighed om, at materialet fortjener en ordentlig bearbejdning og derfor 

afsættes midler til at styrke både indhold og formidling med henblik på at udkomme med materialet frem 

mod enten Folkemødet eller konferencen til august. 

 

3. Indsatsområde: Kommunernes Rammevilkår 

Drøftelse af tendenser og tiltag ifm. den kommende nærhedsreform  

v/Eik Møller (ankerperson) 

 

Kort status på det vi ved, og det der rygtes, om nærhedsreformen.  

 

Gruppen kaster sig ind i arbejdet med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der skal fornyes inden 

2021 

 

4. Indsatsområde: Bedre sammenhæng for borgerne 

Status samt drøftelse af møder og muligheder i den kommende periode 

v/Rie Perry (ankerperson) 

 

Punktet bortfaldt pga. tidsmangel 
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5. Regnskab 2019 

Formanden fremlægger regnskabet for 2019.  

 

Bilag:  Regnskab for 2019 

 Revisionsprotokollat 

 

Regnskab godkendt – HB-medlemmerne godkender hver især regnskabet digitalt 

 

6. Budget 2020 samt 2021 

Formanden fremlægger foreningens budget for 2020 og 2021 

 

Bilag:  Budget for 2020 og 2021 

 

Budgetterne godkendt – med det forbehold, at der afsættes 250.000 til arbejdet med indsatsområde 1 og 

videndeling samt, at HB på et senere tidspunkt drøfter beløbsstørrelsen for egenbetaling til KOMDIRs 

konference til august. 

 

7. Opfølgning på KL-mødet 

Drøftelse af formiddagens møde med KL’s direktion og eventuelle handlinger som følge af mødet. 

 

HB har budt ind med KOMDIRs kredse som oplagte værter for decentrale arrangementer ifm. Ledelsesugen 

i uge 44 

 

8. Sommerkonference 

Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet, at KOMDIR til august skal afholde en åben konference i 

København under det overordnede tema ’Demokratisk Dialog’  

 

Indspark til drøftelse af målsætning, vinkel/rød tråd samt oplægsholdere er vedlagt 

 

Bilag:  KOMDIR-konference - indspark til drøftelse  

 

Punktet bortfaldt pga. tidsmangel, men HB opfordres til at sende deres kommentarer/komme med deres 

input til sekretariatet 
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9. Mødekalender 

 

2020 

 Torsdag 19. marts:   Fagligt møde ifm. KL’s topmøde 

 Tirsdag 28. april:   HB-møde 

 Fredag 19. juni:   Midtvejsmøde - HB-møde + ledsagermiddag 

 Tirsdag 18. august:   KOMDIR-konference 

 Onsdag 26. august:  HB-møde 

 Torsdag 17. september:  HB-møde + fællesmøde med KL 

 

2021 

 Torsdag 14. januar:  HB-møde ifm. KØF 

 

Enighed om at afholde et ekstra møde i slutningen af 2020 - 17. eller 24. november. Sekretariatet undersøger, 

hvilken dato, der kan samle flest 

 

10. Eventuelt 

 

Jan Kallestrup informerede om arbejdet med at fastholde og videreudvikle Strategisk Byledelse. Der er fuld 

opbakning til arbejdet. 

 

I forlængelse af spørgsmål til Paraplyens sammensætning, undersøger formanden hvilke forbund, der er 

tilknyttet. 

 


