
 
 
 
 

Side 1 

Referat HB-møde           1. december 2020    
 

Deltagere (digitalt) 

Niels Ågesen, Eik Møller, Henrik Kruse, Jan Kallestrup, Lars Holte, Lars Svenningsen, Lone Lyrskov, Per 
Røner, Stine Johansen, Tommy Christiansen 

Afbud: Willy Feddersen, Rie Perry 

1. Meddelelser 

• Siden sidst 
o KOMDIR har afholdt webinar om Corona-krisens handlekraft og hvad det giver af 

muligheder. Lige under 40 kommunaldirektører deltog. 50+ kommunaldirektører er p.t. 
tilmeldt det næste webinar i uge 51 om sammenhæng på tværs. 

• Kommunikation  
o KOMDIR har skrevet to artikler om Corona-håndtering fra kommunaldirektørstolen. 

Artiklerne er delt på komdir.dk og sendt ud til medlemmerne. 
o Formanden har sammen med Stine Johansen og Willy Feddersen skrevet et indlæg i bl.a. 

Danske Kommuner med en reaktion på regeringens nye 7-kommune-tiltag, hvor blandt 
andet Stine og Willy er repræsenteret. Artiklen er også lagt på komdir.dk 

• Arrangementer  
o Formanden har deltaget i Ledelsesugen – som en del af KL’s ledertræf og i 

Ledelsesambassadørens rundbordsarrangement. Tommy Christiansen har på KOMDIRs 
vegne deltaget i et Forum-arrangement om samspillet mellem medier og det offentlige 
Danmark 

• Afholdte og kommende møder  
o Formand og næstformand har haft møde med Sophus Garfiel (dep.chef i 

Indenrigsministeriet) samt Jens Strunge Bonde, der er Statsministeriets mand på 
nærhedsreformen. Der er et nyt møde med Jens Strunge Bonde i kalenderen i januar. 
Formand og næstformand skal i den kommende tid også mødes med Jens Brøchner fra 
Skatteministeriet, der har ansvaret for udvikling af offentlig ledelse, samt Peter Mørch fra 
Finansministeriet. 

 

2. INDSATSOMRÅDE: Et styrket lokaldemokrati og kommunestyre 

Stine Johansen (tovholder) og Niels Ågesen gav en status på arbejdet med lokaldemokratisk dialog som 
topledelsens opgave og en medlemsbaseret undersøgelse i foråret.  

SJ og NÅ har holdt en række møder – blandt andet med Lotte Bøgh fra Kronprins Frederiks Center for 
Offentlig Ledelse og Lisbeth Knudsen fra Tænketanken Mandag Morgen. Der tegner sig en række 
muligheder og HB drøftede, hvilke(t) spor, man ønsker at arbejde videre med. 

Der arbejdes videre med to spor: Demokratisk dialog som et redskab i toplederens værktøjskasse samt 
samspillet mellem det politiske niveau og embedsværket. 



 
 
 
 

Side 2 

Siden sidst har SJ og NÅ valgt at takke nej til forespørgslen fra RUC om et eventuelt samarbejde, da 
projektet vurderes ikke at være relevant for KOMDIR. De har til gengæld meddelt KL, at KOMDIR gerne vil 
spille en aktiv rolle i udformning af KL’s nye uddannelsesområde (sammenlægning af KLK og COK) og de 
nye Kattegatkurser. KL er meget positive over for samarbejde. 

Tovholder: Stine Johansen 

 

3. INDSATSOMRÅDE: Kommunernes rammevilkår 

Tovholder Eik Møller gav en status på drøftelserne i Dataetisk Råd og satte et par ord på rådets nye 
samkøringsværktøj. Eik Møller opfordrerede til at tage emnet op på kredsmøder og bad om at materialet 
bliver lagt på komdir.dk 

Tovholder: Eik Møller 

 

 

4. INDSATSOMRÅDE: Bedre sammenhæng for borgerne 

Vi venter på Hovedloven.  

Eik Møller fortalte, at Hovedloven er flyttet væk fra Beskæftigelsesministeriet til Social- og 
Indenrigsministeriet, hvor formand og næstformand har mødtes med departementschef Sophus Garfiel. 
Formandsskabet håber, at flytningen er et udtryk for en mere bred forankring af Hovedloven, 

Formanden gjorde opmærksom på, at det kommende KOMDIR-webinar har fokus på sammenhæng på 
tværs. 

Tovholder: Rie Perry (afbud) 

 

5. Generalforsamling 2021 

Generalforsamlingen afholdes i Vejle i maj 2021.  

HB drøftede bud på tema og oplægsholdere og den videre proces herfra.  

Der er et generelt ønske til indhold og oplægsholdere med kant - og også gerne underholdningsværdi 

 

Bud på tema: Vi står til sommer ved et vendepunkt for lokaldemokratiet – på ryggen af en Corona-krise og 
lige foran et kommunalvalg  Fremtidens lokaldemokrati? 

- Et styrket lokaldemokrati fra topledelsens perspektiv – demokratisk dialog i en ny tid 
- Fremtidens lokalpolitiske råderum (+ 7-kommuneforsøget) 
- Den næste generation af lokalpolitikere – nye mærkesager, nye redskaber, nye forventninger til 

samspillet med kommunaldirektører og embedsværket generelt 

 



 
 
 
 

Side 3 

Bud på oplægsholdere: Rossen, partiapparatet, der klæder politikerne på til kommunalvalget, besserwizzere 
med kommunalforståelse så som Troels Mylenberg og Thomas Funding 

 

6. Nærhedsreform 

Stine Johansen fortalte om 7-kommuneforsøget set fra hendes involverede stol, mens formanden gav en 
status på møder i KL’s nærhedsgruppe og med Jens Strunge Bonde fra Statsministeriet.  

HB er opmærksomme på at ramme en balance imellem begejstring og bekymring - som også udtrykt i 
indlægget i Danske Kommuner. En begejstring for potentialet, men også en bekymring på baggrund af 
erfaringerne fra tidligere tiders frikommuneforsøg. 

 

7. Strategisk Byledelse – den videre proces 

Jan Kallestrup orienterede om arbejdet med en videreudvikling af Strategisk Byledelse. Der er nu udformet 
et endeligt forslag, der indebærer fem spor – en blanding af sporene i det tidligere forløb samt et nyt fokus 
på klima og bæredygtighed samt digitale muligheder. Forslaget skal præsenteres for RealDanias bestyrelse i 
foråret i håb om at få en finansiering på plads inden sommeren 2021. 

 

8. Mødekalender 

2021 

• Fredag 15. januar:  HB-møde (digitalt) 
• Tirsdag 2. marts  HB-møde + fællesmøde med KL (digitalt) 
• Torsdag 8. april  HB-møde (digitalt) 
• Onsdag 5. maj:  HB-møde (Vejle) 
• Torsdag/fredag 6-7. maj: Generalforsamling (Vejle) 

 

HB bad sekretariatet undersøge, hvorvidt mødet den 15. kan rykkes til den 14. januar i forlængelse af KØF.  

 

9. Eventuelt 
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