
 
 
 
 

Side 1 

Dagsorden HB-møde           17. september 2020    
 

Deltagere (digitalt) 

Niels Ågesen, Per Røner, Lars Svenningsen, Stine Johansen, Tommy Christiansen, Lone Lyrskov 

 

Afbud: Lars Holte, Eik Møller, Jan Kallestrup, Willy Feddersen, Henrik Kruuse, Rie Perry 

 

1. Meddelelser 

• Siden sidst  
- Formanden har udsendt nyhedsbrev til alle medlemmer inklusiv invitation til KOMDIRs 

webinar 19. oktober samt eksklusivt videoindspark fra Jocelyne Bourgon. Herudover har 
sekretariatet skrevet og delt en artikel om Corona-erfaringer 

- Formand og næstformand er inviteret med i KL’s nye task force om nærhedsreformen. 
Herudover har KL også peget på yderligere 2 kommunaldirektører samt Ledelsesambassadør, 
Jette Runchel.   

• Arrangementer  
- Sekretariatet har udsendt mail til alle medlemmer om ICMA’s digitale årskonference, der er 

blevet gratis for alle europæiske medlemmer.  
- Formanden er inviteret til at holde oplæg på KLK’s årsmøde  
- Formanden mindede om KOMDIRs webinar den 19. oktober 

• Kommende møder 
- Formanden informerede om kommende møder med Sophus Garfiel (social- og 

indenrigsministeriet), Peter Mørch (finansministeriet) og Jens Brøchner (skatteministeriet). 
Herudover arbejder formandsskabet også på et møde med Jens Strunge Bonde, der er ansat af 
Statsministeriet til at håndtere nærhedsreformen 

• Presse 
- Formanden informerede om de seneste presseomtaler i Mandag Morgen samt Altinget.  

Alle artikler, KOMDIR medvirker i, lægges på komdir.dk 

 

2. INDSATSOMRÅDE: Et styrket lokaldemokrati og kommunestyre 

Som aftalt på forrige møde, drøfter HB nærmere hvordan man kan arbejde videre med indsatsområdet de 
kommende måneder 

Tovholder: Stine Johansen 

 

HB drøftede forskellige muligheder for at sætte fokus på indsatsområdet.  

HB ønsker dels at fokusere på udviklingen af den demokratiske dialog i kommunerne samt samarbejdet og 
relationen mellem embedsværket og de kommende byråd. 



 
 
 
 

Side 2 

KOMDIR har tidligere indledt et arbejde med og afsæt penge til at kortlægge kommunernes indsats 
omkring demokratisk dialog med henblik på at dele erfaringer på tværs. Arbejdet blev lagt til side til fordel 
for Corona-læring, men HB ønsker at genoptage arbejdet i løbet af efteråret/foråret. HB ønsker en 
kvantitativ og kvalitativ undersøgelse, der kan præsenteres i forsommeren 2021.  

Niels Ågesen, Stine Johansen og sekretariatet tager et møde for at drøfte emnet yderligere. 

 

KOMDIR har modtaget en invitation fra DJØF og Jacob Torfing fra RUC til at deltage i et projekt, der skal 
styrke samarbejdet mellem embedsværk og det politiske niveau. Stine Johansen har deltaget i et møde med 
de øvrige parter og fortalte HB om de indledende drøftelser. HB er enige om at fortsætte i det indledende 
arbejde. 

 

Med erfaringerne fra Coronakrisen for øje, foreslår Stine Johansen, at KOMDIR sætter fokus på det næste 
skridt i den digitale udvikling: Hvordan sikrer vi nærværet i det virtuelle møde – og derigennem tilliden til 
det offentlige? Som Stine selv påpegede på mødet: ”Vi skal ikke kun have headsettet til at virke”. Stine 
formulerer et par pointer og vil sammen med sekretariatet drøfte, hvordan pointerne kan kommunikeres. 

 

3. INDSATSOMRÅDE: Kommunernes rammevilkår 

Som aftalt på forrige møde, drøfter HB nærmere hvordan man kan arbejde videre med indsatsområdet de 
kommende måneder 

Tovholder: Eik Møller 

 

HB drøftede emnet og vender tilbage til emnet på næste møde, hvor næstformand og tovholder har 
mulighed for at deltage.  

Niels Ågesen og Rie Perry deltager på det kommende møde i KL/KOMBITs Digitaliseringsråd, der blandt 
andet skal drøfte den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 

 

4. INDSATSOMRÅDE: Bedre sammenhæng for borgerne 

Som aftalt på forrige møde, drøfter HB nærmere hvordan man kan arbejde videre med indsatsområdet de 
kommende måneder 

Tovholder: Rie Perry 

 

HB drøftede emnet – herunder den kommende hovedlov. Drøftelsen fortsætter på næste møde. 

 

  



 
 
 
 

Side 3 

5. KL/KOMDIR-fællesmøde 

HB drøfter relevante emner forud for fællesmøde med KL’s direktion 29. september 2020 

 

HB peger på følgende emner til den fælles dagsorden:  

• Budgetsituationen lige nu – den faseopdelte budgetlægning 
• DK2020 og verdensmål – strategi eller implementering 
• Corona-økonomi og Corona-erfaringer 
• Nærhedsreform 

 

6. Udpegning til udvalg 

KL har bedt KOMDIR om at udpege et nyt medlem til KAUE (kontaktudvalget for arbejdsmarked, 
uddannelse og erhverv) som erstatning for et tidligere medlem, der er stoppet som kommunaldirektør. 

Øvrige kommunaldirektører repræsenteret i udvalget er:  

Carsten Riis, Faxe Kommune 
Claus Steen Madsen, Odsherred Kommune 
Per Røner, Stevns Kommune 

 

HB peger på 2 kandidater. Sekretariatet undersøger, hvorvidt én af de to har mulighed for at deltage. 

 

7. Mødekalender 

2020 

• Tirsdag 29. september:  Fællesmøde med KL (digitalt) 
• Tirsdag 17. november: HB-møde (digitalt)  

 

2021 

• Torsdag 14. januar:  HB-møde ifm. KØF (såfremt det afholdes) 
• Onsdag 5. maj:  HB-møde 
• Torsdag/fredag 6-7. maj: Generalforsamling 

 

HB bør forud for de kommende møder overveje, hvem der potentielt kunne være moderator og 
oplægsholdere på Generalforsamlingen.  

 

 

  



 
 
 
 

Side 4 

8. Eventuelt 

COI har kontaktet KOMDIR-sekretariatet med ønske om samarbejde omkring den offentlige 
innovationsdagsorden. Det er aftalt, at COI vender tilbage i løbet af efteråret med et konkret bud på mulige 
samarbejder 

Per Røner påpeger, at ICMAs kongres i år er et meget flot dansk år med 4 danske sessions samt Connie 
Hedegaard som keynote speaker. HB roser for indsatsen. 
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