
 
 
 
 

Side 1 

Referat HB-møde            14. januar 2021    
 

Deltagere (digitalt) 

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

Afbud: Lars Holte 

 

0. Meddelelser 

• Siden sidst  
o Formanden fortalte om KOMDIRs nytårshilsen, det afholdte webinar om sammenhæng på 

tværs, samt samtaler og møder, han har holdt med kommunaldirektører og interessenter 
siden sidst. Herunder en samtale med KL’s direktør Kristian Wendelboe om den nye afdeling 
Komponent, hvor KOMDIRs formandskab er givet en plads i bestyrelsen.  
Formanden fortalte herudover om samarbejdet med ledelsesambassadøren og planerne om 
en fælles kronik, inden Jette Runchel stopper som ledelsesambassadør. 

• Kommende arrangementer  
o Formanden informerede om et digitalt arrangement hos Forum den 23/2, der tager 

udgangspunkt i kommunaldirektør Jesper Zwislers nye bog og opfordrede HB til at deltage. 
o KOMDIR og Forum planlægger et fælles arrangement i august – muligt tema: De 7 frie 

kommuner. 
o KOMDIR planlægger et nyt webinar i løbet af foråret og HB drøftede mulige emner – 

herunder VIVEs nye analyse af frikommuneforsøgene samt ’på vej ud af krisen – hvordan 
kommer vi og organisationen op i gear’. Sekretariatet arbejder videre med planerne. 

• Kommende møder 
o Formanden fortalte om formandens og næstformandens kommende møder med Jens 

Strunge, Peter Mørch og Jens Brøchner.  

 

1. INDSATSOMRÅDE: Et styrket lokaldemokrati og kommunestyre 

Stine Johansen og Niels Ågesen gav en status på arbejdet med demokratisk dialog som topledelsens opgave 
– herunder det nye samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen om en medlemsbaseret undersøgelse.  

Det første styregruppemøde er afholdt med særligt fokus på udformningen af det spørgeskema, der sendes 
ud til alle landets kommunaldirektører i starten af næste uge.  

I forlængelse af spørgeskemaet vil Mandag Morgen interviewe en række af kommunaldirektørerne.  

Det endelige produkt ligger klar i ugerne op til landsmødet og præsenteres af Lisbeth Knudsen og Niels 
Ågesen på landsmødet. 

Tovholder: Stine Johansen 
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2. INDSATSOMRÅDE: Kommunernes rammevilkår 

Eik Møller satte et par ord på området, herunder arbejdet med – og håbet om - at komme tættere på de 
nationale implementeringsinitiativer. Eik Møller fremhævede i den forbindelse, at KL har inddraget 
KOMDIR-formand og næstformand forud for udmelding på beskæftigelsesområdet, hvilket er en positiv 
udvikling. 

Tovholder: Eik Møller 

 

3. INDSATSOMRÅDE: Bedre sammenhæng for borgerne 

Rie Perry fortalte om sit eget arbejde med systeminnovation og mulighederne for at arbejde strategisk med 
det i KOMDIR-perspektiv. Rie har møde med Jens Strunge fra Statsministeriet i slut januar om 
sammenhæng – i særlig grad på socialområdet  

Tovholder: Rie Perry 

 

4. Generalforsamling 2021 

HB drøftede processen frem mod Generalforsamlingen i Vejle i maj 2021.  

HB er forpligtet til at opstille mindst én kandidat til formandsposten samt mindst én kandidat til 
næstformandsposten. Hovedbestyrelsen er enig om, at kandidater først og fremmest udpeges på baggrund 
af lyst, energi og evner, men at der også er et blik på en geografisk balance i Hovedbestyrelsen. 

HB er enig om at justere processen ift. 2019 ud fra et ønske om at sikre mere åbenhed i processen.  

 

Tidsplanen bliver derfor: 

Januar: Mail til kredsformænd med anmodning om forslag til formand, næstformand, HB-
medlemmer og eventuelle punkter til dagsorden. Deadline 8. april (kredsformænd deler med 
kredsbestyrelser) 

Start marts Invitation til landsmøde og varsling af GF21 udsendes til alle medlemmer 

Start marts HB drøfter eventuelle nye dagsordenpunkter til GF21 

8. april HB drøfter og indstiller formands- og næstformandskandidat.  

Medio april Dagsorden til GF21 udsendes til alle medlemmer 

 

Formand Niels Ågesen informerede på mødet HB om, at han ønsker at genopstille 

 

Særligt ift. beretning til generalforsamlingen: 

HB drøfter overskrifterne på HB-mødet den 2/3, hvorefter sekretariatet skriver et bud på bestyrelsens 
beretning forud for HB-mødet den 8/4.  
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Sekretariatet fremlægger regnskab og budget på HB-mødet den 2/3, hvorefter sekretariatet skriver den 
økonomiske beretning forud for HB-mødet den 8/4. 

De fem kredsformænd skriver deres respektive kreds-beretninger. 

 

5. Landsmøde 2021 

Landsmødet afholdes i Vejle i maj 2021 – forud for Generalforsamlingen. Planlægningen tager 
udgangspunkt i et fysisk landsmøde, men sekretariatet tager højde for, at det kan blive nødvendigt med et 
virtuelt landsmøde og generalforsamling. HB forventer at træffe beslutning herom på HB-mødet den 2/3. 

I forlængelse af samtalen på det det seneste HB-møde, foreslog sekretariatet temaet: Fremtidens 
lokaldemokrati og kommunaldirektørens rolle, hvilket HB nikkede ja til. 

HB drøftede både bud på oplægsholdere samt tematikker. Sekretariatet arbejder videre med planerne frem 
mod næste HB-møde den 2/3.  

 

6. Mødekalender 

2021 

• 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) 

 

7. Eventuelt 

Jan Kallestrup informerede om det nye program for Strategisk Byledelse 
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