Kære alle.
Budgetprocessen er i gang og på mange måder føles det lidt som ’business as usual’. Men intet er jo som
det plejer i år – heller ikke budgetterne. Vi er stadig påvirkede af Coronakrisen, vi er fortsat i
sundhedsberedskab og vi forsøger samtidig at holde fast i den læring, vi fik med fra Coronakrisen – hvilket
man også kan læse i dagens udgave af Mandag Morgen.
Fra konference til webinar
Vi skulle i KOMDIR have drøftet netop Corona-læring på vores konference den 18. august, men den
optimisme, vi havde i planlægningsfasen før sommerferien, blev så sandelig erstattet af en dosis realisme,
da vi så smittetallene i starten af august.
Konferencen blev aflyst - men emnet er stadig aktuelt. Derfor vil vi arrangere et par webinarer i løbet af
efteråret med input udefra og mulighed for at dele vores erfaringer.
Første webinar afholdes den 19. oktober kl. 8.30-10.00
Her spørger vi: ”Kan krisens eksekveringskraft skubbe til hverdagens forenkling?”
Tina Øllgaard Bentzen, forfatter til bogen Samskabt Styring, vil give sit bud, mens
et panel af kommunaldirektører vil dele deres erfaringer under krisen
Nynne Bjerre vil hjælpe os igennem webinaret.

Du tilmelder dig ved at sende en mail til komdir@vejle.dk og så sender vi et link
forud for webinaret.

Corona i et nyt perspektiv
Forud for KOMDIRs konference bad vi præsidenten for Public Governance International, Jocelyne Bourgon
om at sætte Coronakrisen ind i et Ny Syntese-perspektiv. Konferencen blev aflyst – men derfor skal I ikke
snydes for Mme. Bourgons yderst relevante pointer og gode råd til de danske kommunaldirektører.
Klik hér eller på billedet for at se videoen. (OBS: Må ikke videredeles, produceret eksklusivt til KOMDIR)

Lars og Lars så rødt
Vi vil i de kommende måneder også løbende dele kollegaers erfaringer under og med Coronakrisen.
I den kommende uge kan I eksempelvis læse om Lars Holte fra Høje Taastrup og Nyborgs Lars Svenningsen,
der i august oplevede at komme på myndighedernes observationsliste pga. forhøjede smittetal.
Artiklerne kan læses på komdir.dk, og vi vil også sende dem ud på mail. Hvis I har erfaringer, gode råd eller
andet, I ønsker at dele, kontakt da endelig KOMDIR-sekretariatet på komdir@vejle.dk

Corona og indsatsområderne
Coronakrisen fylder åbenlyst fortsat meget i vores hverdag og virke – både som krisehåndtering og som
læring – og det er også derfor, vi arrangerer webinarerne dette efterår og håber på god opbakning.
I Hovedbestyrelsen har vi løbende drøftet, hvordan vi sikrer fokus både på Corona og på de indsatsområder
I KOMDIR, der eksisterede før og efter Coronakrisen. Men sandheden er, at det hele jo hænger sammen.
Når vi snakker om udvikling af demokratisk dialog, kan vi ikke undgå at snakke om de digitale milepæle, vi
oplevede under Coronakrisen. Når vi vil styrke sammenhængen på tværs af den offentlige sektor, blinker
alle erfaringslamperne fra samarbejdet under krisen - internt i vores organisationer, på tværs af vores
kommuner, med KL, regionerne og sundhedsmyndighederne.
Og når vi diskuterer offentlig ledelse på en ny måde og nærhedsreformen, ja så kan vi jo i høj grad læne os
op af erfaringerne fra Coronakrisen, hvor vi som kommuner demonstrerede, at vi kan løse selv de sværeste
opgaver. Vi så, hvad kombinationen af centrale rammer og lokal frihed kan medføre, men vi blev også
bekræftet i værdien af god ledelse.

Nærhedsreform
Regeringen bekræftede i sidste uge, at der ikke kommer én nærhedsreform, men at man i stedet vil
indtænke nærhed i flere af de politiske udspil, der måtte komme fra regeringen de kommende år. Mens
nogle måske drømte om et stort ’big bang’ af en reform, så giver principtilgangen os en anden mulighed for
løbende at byde ind med vores nærhedsprincipper på områder som beskæftigelse, ældreområdet m.v. Det
har jeg skrevet lidt om i et indlæg til Altinget, der kommer i denne uge.
KL har inviteret KOMDIRs formandskab til at sidde med i en taskforce, der netop skal kigge på, hvor vi bedst
kan spille ind i nærhedsarbejdet. Derudover holder næstformand, Eik Møller, og jeg løbende møder med
departementscheferne, hvor nærhedsreformen også er et emne højt på dagsordenen.
Flere planlagte møder blev desværre aflyst under krisen, men jeg kan se i min kalender, at de heldigvis
begynder at vende tilbage.

Kalenderen
I min kalender kan jeg også se, at vi nærmer os Ledelsesugen. Det bliver i år en blanding af fysiske og
digitale arrangementer. Ugen indledes med KL’s ledertræf, hvor nogle af os mødes fysisk i Odense, mens
andre måske følger oplæggene på hovedscenen hjemmefra. KOMDIR er inviteret med til at deltage i flere
arrangementer – blandt andet hos kollega og Ledelsesambassadør, Jette Runchel. Mange af jer har planer
om lokale arrangementer og jeg kan generelt kun opfordre til at bakke op om både Ledelsesugen og
Ledelsesambassadørens arbejde.

Et par vigtige datoer til kalenderen:
23-26. september:

ICMAs årskonference (digital og i år gratis for alle europæere – info følger)

19 oktober:

KOMDIRs webinar (tilmeld dig på komdir@vejle.dk)

26-30. oktober:

Ledelsesugen

6-7. maj 2021:

KOMDIRs generalforsamling 2021 - afholdes i Vejle

I vil naturligvis få mere information om generalforsamlingen på et senere tidspunkt, men jeg håber, I
allerede nu vil sætte kryds i kalenderen.

God arbejdslyst,

Niels Ågesen
Formand
Kommunaldirektørforeningen
#KOMDIR

