
 
 
 
 

Side 1 

Referat HB-møde            14. januar 2022    
 

1. Deltagere (digitalt) 

Niels Ågesen, Eik Møller, Christine Brochdorf, Henrik Kruse, Henrik Winther, Jan Kallestrup, 
Tommy Christiansen, Stine Johansen, Lone Lyrskov, Rie Perry 

Afbud: Willy Feddersen, Lars Svenningsen 

 

2. Aktuelt 

• Meddelelser  
o Niels Ågesen og Per Røner har holdt møde med ICMA’s udviklingsdirektør med 

henblik på at give dansk input til ICMA’s nye strategi (forventes første halvår 2022). 
Niels Ågesen fortalte om KOMDIRs fokusområder og påpegede i samtalen, at ICMA 
skal fokusere på at gøre deres tilbud mere relevante og forståelige for den danske 
kommunaldirektør. 

o Eik Møller er blevet gjort opmærksom på, at der muligvis er en udvikling i indholdet 
af kommunaldirektørers ansættelseskontrakter. Eik Møller er i kontakt med 
KOMDIRs kontakt i DJØF og holder HB informeret.  

 
• Aktuelle tendenser og dagsordener 

o I forlængelse af en aktuel sag drøftede HB kontakten til fyrede/opsagte kollegaer. 
Processen hidtil har været, at formanden kontakter den fyrede/opsagte kollega så 
snart nyheden er ude. Herudover har flere af HB-medlemmerne også kontaktet 
kollegaen – ofte hvis der har været en personlig kontakt forud. HB ønsker fortsat, at 
formanden kontakter den fyrede/opsagte kollega, lige som det forventes, at 
kredsformanden/-næstformanden også gør det. 
 

o HB drøftede det kommende udspil til en sundhedsreform og hvordan KOMDIR skal 
reagere, når det lander. HB ønsker dels en koordineret indsats med 
Socialchefforeningen, hvorfor formandsskabet skal tage kontakt til foreningens 
formand, samt et møde med Svend Særkjær. Om muligt ønsker HB at invitere Svend 
Særkjær til et kommende HB-møde. 
 

• Kommende møder og arrangementer 
o HB drøftede potentielle emner til fællesmødet med KL den 2. februar 2022. På listen 

er foreløbigt: Rekrutteringsudfordring, sundhedsreformen, budgetforløbet, 
afbureaukratisering og ledelse, samt Ledelsesaftalen, der udløber i 2022. 
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o Planerne for to Forum/KOMDIR-arrangementer vedr. frisættelse kører videre. 
Arrangementet øst for Storebælt er sat til primo marts, mens der stadig arbejdes på 
en dato vest for Storebælt. Formålet med arrangementet er dels at afklare, hvad de 91 
andre kommuner kan lære af de allerede frisatte kommuners foreløbige arbejde og 
dels, hvad bør KOMDIR og andre foreninger ’bære opad’ for at rette forslaget til. 
 

o KOMDIR er inviteret til at deltage i den svenske ”kvalitetsmesse” om kommunal 
ledelse 7-9. marts og helt konkret i en enkelt session den 9. marts med 
kommunaldirektører fra Sverige, Norge og Finland med fokus på de nordiske 
tilgange til opgaven. Det er uafklaret, hvem der har mulighed for at deltage. 

 

3. Nyt direktionsforløb  

Niels Ågesen gav en status på de nye direktionsforløb i forlængelse af møde med Paraplyen og KL 
den 11. januar. Der er enighed om rammerne og et generelt fokus på kvalitet i oplæg. 
KL/Komponent vil nu gå videre med at udforme de endelige programmer + udsende tilbud. 

 

4. Samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse 

Niels Ågesen gav en status på samarbejdsprojektet med Kronprins Frederiks Center for Offentlig 
Ledelse. Spørgeskema blev udsendt i december med en svarrate på ca. 75%. En fokusgruppe 
mødes i uge 3 med Lotte Bøgh, der også afvikler en række kvalitative interviews i løbet af foråret. 
Hensigten med undersøgelsen er at styrke onboardingen i næste periode, men ikke mindst at 
styrke det generelle samarbejde mellem embedsværk og politikere.  

HB gør opmærksom på, at der kan være refleksioner at hente fra Kattegatforløbene og de 
kommunaldirektører, der er involveret i dem.  

 

6. Større arrangementer 2022 

HB drøftede planerne for årskonferencen.  

• Pga. et sammenfald med et paraplyarrangement i Hovedstadskredsen rykkes årsmødet til 
20/5.  

• Der er enighed om fortsat at gå efter et fysisk arrangement og at undersøge, hvorvidt 
Paraplyen har mulighed for og lyst til at være medarrangør.  

• Arbejdsgruppen mødes snarrest. Deltagere er Niels Ågesen, Eik Møller, Henrik Winther og 
Stine Johansen. Yderligere HB-medlemmer opfordres til at deltage. 

 

HB drøftede planerne for Folkemødet på Bornholm.  
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• HB ønsker at arrangere et oplæg/debat på Folkemødet og har takket ja til en plads i KL’s 
telt.  

• HB drøftede relevante emner for arrangementet – herunder rekruttering/den gode 
arbejdsplads, samt god ledelse i en afbureaukratiserings tid 

• En arbejdsgruppe mødes snarrest med henblik på at forberede arrangementet. Deltagere er 
Niels Ågesen, Christine Brochdorf, Stine Johansen og Rie Perry.  
 

• HB ønsker samtidig at deltage i andres debatter og arrangementer. Sekretariatet vil derfor – 
med arbejdsgruppens input – udarbejde en one pager med information om KOMDIR-
deltagere og KOMDIR-relevante emner 

 

7. Kalender 

2/2  2022  Fællesmøde KL/KOMDIR 

17/3 2022  Kommunalpolitisk Topmøde 

29/3 2022  HB-møde – regnskab og budget (Teams) 

26/4 2022  HB-møde 

20/5 2022  Årsmøde 

16/6 2022  Folkemøde Bornholm  

30/8 2022  HB-møde 

21/9 2022  HB-møde 

 

8. Eventuelt 

Der var generel ros til det digitale KØF-arrangement. Særligt seancerne med Ulrik Kjær og Arne 
Ullum fremhæves. Emnerne var relevante og afviklingen generelt god.  

Jan Kallestrup informerede om strategisk byledelse og opfordrerede til at kontakte ham med 
feedback og generelle kommentarer 

Flere HB-medlemmer er inviteret ind i arbejdet med (udbredelsen af) KL’s data- og 
digitaliseringsstrategi. HB ønsker at drøfte strategien samt behovet for en bredere regional 
forankring. Emnet sættes på næste HB-møde. 
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