
 
 
 
 

Side 1 

Referat HB-møde            25. august 2021    
 

Deltagere  

Fysisk: Niels Ågesen, Eik Møller, Christine Brochdorf, Lars Svenningsen, Rie Perry, Stine Johansen, Tommy 
Christiansen, Lone Lyrskov 

Digitalt: Willy Feddersen 

Afbud: Henrik Winther Nielsen, Jan Kallestrup, Henrik Kruuse 

 

1. Aktuelt 

HB drøfter aktuelle emner samt KOMDIRs holdning hertil og eventuelle handlinger. 

Formandskabet informerer om kommende møder og tiltag med henblik på at få input fra HB 

 

Niels Ågesen fortalte om kommende møder i Komponents bestyrelse og følgegruppen vedrørende 
Ledelses- og Kompetenceaftalen. Herudover drøftede HB det afholdte KL/KOMDIR-webinar om digital 
transformation samt de aktuelle pressesager 

 

2. Indsatsområder 2021-2023 

HB drøfter udkast til KOMDIRs indsatsområder 2021-2023 samt udmelding om indsatsområderne og det 
videre arbejde.  

 

HB vedtog indsatsområderne for 2021-2023 med forbehold for enkelte sproglige rettelser. 

HB drøftede herefter, hvordan bestyrelsen ønsker at arbejde med både indsatsområder og de nationale 
udspil og dagsordener, der løbende må opstå. 

HB er særligt opmærksomme på kredsenes inddragelse i det videre arbejde 

Sekretariatet sørger for at sende det færdige indsatspapir til alle medlemmer (inklusiv tak for deltagelse i 
medlemsundersøgelse) samt relevante samarbejdsparter. 

 

Bilag: KOMDIRS indsatsområder 2021-2023 - udkast 

  



 
 
 
 

Side 2 

3. Budget 2021/2022 

HB drøfter, hvorvidt budgettet for 2021 og 2022 skal tilrettes, så det bedre afspejler indsatsområderne for 
2021-2023. 

 

HB vedtog, at de midler, der tidligere har været afsat til internationalt samarbejde, i stedet afsættes til at 
arbejde med indsatsområderne. Det betyder 100.000,- i 2021 og 50.000,- på budgettet for 2022. 

HB har fortsat fokus på internationale perspektiver og udsyn, men ønsker at målrette midlerne til den 
nationale dagsorden. 

 

Bilag: Budget for 2021 og 2022 (godkendt af HB 2. marts 2021) 

 

4. KOMDIR/KL Fællesmøde  

HB drøfter relevante emner forud for fællesmødet med KL’s direktion 14/9 

 

HB ønsker på det kommende fællesmøde at tage udgangspunkt i tematikkerne fra regeringens topmøde: 
Manglende arbejdskraft, klimaet og tillid i velfærdssamfundet. HB ønsker at drøfte KOMDIR og KL’s fælles 
tilgang til områderne. HB fremsender forud for mødet KOMDIRs nye indsatsområder til drøftelse. 

 

5. Kalender 

14/9  2021  KOMDIR/KL Fællesmøde + HB-møde (KL-huset) 

1/11 2021  Ledelsesugen starter  

16/12 2021  HB-møde (Teams) 

13/1 2022  KØF  

 

7. Eventuelt 

Sjællandskredsen har udpeget Henrik Winther Nielsen som ny formand og Henrik indtræder dermed i 
Hovedbestyrelsen 

HB drøftede, hvordan samarbejdet med paraplyen kan styrkes 
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