
 
 
 
 

Side 1 

Dagsorden HB-møde        26. august 2020    
 

Deltagere (digitalt) 

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

Afbud: Lone Lyrskov, Jan Kallestrup, Lars Holte 

 

1. Meddelelser 

• Arrangementer  
o Formanden fortalte om de arrangementer, hvor KOMDIR er repræsenteret - herunder ved 

KLK’s årsmøde, DJØFs bestyrelsesseminar, Ledelsesugen samt ICMA’s kongres. 
o Willy Feddersen fortalte, at man i Sydkredsen planlægger et arrangement under 

Ledelsesugen. 
o Stine Johansen fortalte om sin egen deltagelse på COI’s konference om offentlig innovation 

og påpegede, at det er vigtigt, at HB - og KOMDIRs medlemmer generelt - deltager i 
forskellige fora og arrangementer og taler ud fra kommunaldirektørernes perspektiv. 

• Møder  
o En række møder blev udskudt under Coronakrisen, men sekretariatet prøver at få dem 

tilbage i kalenderen i oktober/november. Det gælder både møder med Peter Mørch, Barbara 
Bertelsen og Jens Brøchner. 

• Fratrædelser  
o Formanden redegjorde for de afskedigelser og fratrædelser, der har været siden sidst. 

• Samarbejde med Ledelsesambassadøren  
o Formanden fortalte om det gode samarbejde med Ledelsesambassadør, Jette Runchel, og 

opfordrede alle til at bakke op om Jette Runchels arbejde 
• Fora-nyt  

o Helle Linnet stopper som formand for FSD. 
• Presse  

o KOMDIR har været en del i pressen under Corona-krisen. Alle artikler lægges op på 
komdir.dk og HB-medlemmerne opfordres både til at deltage i pressen som HB-medlemmer 
og at få nyhederne lagt på hjemmesiden. 

 

 

2. Læring af Corona 

KOMDIRs konference den 18. august blev aflyst set i lyset af det stigende Covid19-smittetryk.  

Sekretariatet planlægger i stedet en række webinarer i efteråret og gav en status på planerne.  

Invitationen til første arrangement sendes ud i uge 35. 
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Næstformanden påpegede, at KOMDIR er i hård webinar-konkurrence og at der derfor er behov for at 
kommunikere mere om kommende arrangementer. 

 

HB drøftede andre muligheder for at dele den opsamlede Coronaerfaring i gruppen - herunder, hvorvidt 
sekretariatet skulle interviewe de 4 HB-medlemmer, der har været ramt af en 2. Coronabølge.  

 

3. Økonomisk overblik 

2020 er ikke blevet det år, vi regnede med – hverken på indtægts- eller udgiftssiden.  

Sekretariatet gav en status på økonomien. Om end der er ændringer på både indtægts- og udgiftssiden 
forbliver bundlinjen nogenlunde den samme. 

 

4. INDSATSOMRÅDE: Et styrket lokaldemokrati og kommunestyre 

Stine Johansen (ankerperson) lagde op til en drøftelse af kommunestyrets anerkendelse og skiftet fra 
Coronatidens hyldest til debatten om ældrepleje og forråelse. 

 

5. INDSATSOMRÅDE: Kommunernes rammevilkår 

Eik Møller (ankerperson) kiggede ind i kommende udmeldinger og opgaver.  

Eik følger udviklingen omkring nærhedsreformen samt arbejdet med den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi. I forbindelse med digitaliseringsstrategien er det et opmærksomhedspunkt, at der 
skal findes en kommunal repræsentant. 

KL nedsætter en taskforce på ældre- og sundhedsområdet. Også hér kan det være relevant for KOMDIR at 
byde ind med relevante kommunaldirektører til arbejdet 

 

6. INDSATSOMRÅDE: Bedre sammenhæng for borgerne 

HB drøftede Nærhedsreformen og HB’s holdning hertil på baggrund af en henvendelse til formanden fra 
Altinget.  

 

 

7. Mødekalender 

 

2020 

• Torsdag 17. september:  HB-møde + fællesmøde med KL (digitalt) 
• Tirsdag 17. november: HB-møde (digitalt) 
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2021 

• Torsdag 14. januar:  HB-møde ifm. KØF (såfremt det afholdes) 
• Onsdag den 5. maj:  HB-møde (aftenen forud for generalforsamling 
• Den 6. maj – 7. maj:   Generalforsamling 2021 i Vejle 

 

HB vedtager at lægge Generalforsamlingen 2021 den 6-7. maj 2021 i Vejle  

 

 

8. Eventuelt 

 

KOMDIR har fået en henvendelse fra Jakob Torfing om et eventuelt samarbejde. Stine tager et foreløbigt 
møde med Torfing for at høre nærmere om planerne. 

 


	Deltagere (digitalt)
	1. Meddelelser
	2. Læring af Corona
	3. Økonomisk overblik
	4. INDSATSOMRÅDE: Et styrket lokaldemokrati og kommunestyre
	5. INDSATSOMRÅDE: Kommunernes rammevilkår
	6. INDSATSOMRÅDE: Bedre sammenhæng for borgerne
	7. Mødekalender
	8. Eventuelt

