
 
 
 
 

Side 1 

Referat HB-møde           16. december 2021    
 

1. Deltagere (digitalt) 

Niels Ågesen, Eik Møller, Christine Brochdorf, Henrik Winther, Tommy Christiansen, Stine 
Johansen, Willy Feddersen, Rie Perry 

Afbud: Lars Svenningsen, Henrik Kruuse, Jan Kallestrup, Lone Lyrskov 

 

2. Aktuelt 

Hovedbestyrelsen drøftede muligheden for at skrive et indlæg ifm. opstart af nye byråd. 
Sekretariatet arbejder videre.  

Eik Møller fortalte om arbejdet med den nye budgetproces og roste de op mod 40 kollegaer, der 
har budt sig til i arbejdet 

Tommy Christiansen og Henrik Winther orienterede om møder med KL vedrørende mulig 
overtagelse af sundhedsopgaver grundet Coronapres på sundhedsvæsenet. 

Hovedbestyrelsen drøftede en invitation fra Social- og Ældreudvalget til at tale på en høring den 
19. januar vedrørende udligningssystemets konsekvenser på det specialiserede områder. Eik 
Møller samler relevante inputs fra kollegaerne og undersøger, om der er nogen der har mulighed 
for at repræsentere kommunaldirektørerne.  

 

3. Nyt direktionsforløb  

Niels Ågesen orienterede om planerne for nye direktionsforløb i samarbejdet mellem 
KL/Komponent og Paraplyen. Næste udviklingsmøde er 11. januar. Forløbene er tiltænkt maj og 
oktober 

 

4. Samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse 

Niels Ågesen fortalte om det nye samarbejdsprojekt med Kronprins Frederiks Center for Offentlig 
Ledelse og opfordrede til at Hovedbestyrelsens medlemmer gik forrest og deltog i undersøgelsen. 

 

5. Kommende arrangementer 

Formanden gav en status på de kommende arrangementer, som KOMDIR deltager i / er 
medarrangør af  



 
 
 
 

Side 2 

KØF 

• Niels Ågesen deltager i en session omkring politiker-/embedsmændsrollerne sammen med 
Kristian Vendeboe, Benedikte Kjær og Sonja Marie Hansen 

 

Kommunalpolitisk topmøde 

• KOMDIR og KL arbejder videre på planerne om et fællesarrangement ifm. 
kommunalpolitisk topmøde. Der arbejdes på en debat omkring 2. generationsreformerne 

 

Forum-arrangement i start marts 

• Forum vil sætte fokus på de syv ”frisættelsesprojekter” ved to debatmøder i foråret – ét i øst, 
ét i vest. Sekretariatet samarbejder med Forum og Henrik Hjortdal om indholdet. 

 

Nordisk arrangement 

• 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. Hovedbestyrelsen 
drøftede, hvem der havde lyst og mulighed for at deltage – interesserede bedes melde 
tilbage til sekretariatet. 

 

6. Eventuelle arrangementer 2022 

HB drøftede mulige arrangementer i 2022.  

Der er enighed om at arbejde videre med planerne om et årsmøde i maj – eventuelt i samarbejde 
med Paraplyen. Niels Ågesen, Eik Møller, Christine Brochdorf og Henrik Winther melder sig til en 
arbejdsgruppe. Årsmødet kommer på dagsordenen igen til januar med henblik på at drøfte mulige 
emner og indhold. 

Flere af Hovedbestyrelsens medlemmer – herunder formandsskabet – deltager på Folkemødet på 
Bornholm og vil gerne deltage i relevante debatter. Folkemødet kommer på dagsordenen igen til 
januar med henblik på at drøfte, hvilke debatarrangører, det vil være relevant at kontakte. På listen 
er p.t. DJØF, Mandag Morgen (Ledelsesscenen), KL, ÆldreSagen, Autismeforeningen. 

Relevante emner på både årsmøde og Bornholm kunne være ”moral, etik og værdier i offentlig 
ledelse”, politiker- og embedsmandsroller og samarbejde, sammenhængende borgerforløb samt 
diskussionen om en fornyet velfærdskontrakt, det forventningsgab der præger den offentlige 
velfærd og de rekrutteringsudfordringer, der spiller ind i problematikken. 

 

7. Kalender 



 
 
 
 

Side 3 

13/1  2022  HB-møde ifm. KØF (Aalborg) 

2/2  2022  Fællesmøde KL/KOMDIR, evt. efterfulgt af HB-møde (KL-huset) 

17/3 2022  Kommunalpolitisk Topmøde - fællesarrangement 

26/4 2022  HB-møde  

6/5 2022  Eventuelt årsmøde 

16/6 2022  Eventuelt Folkemøde Bornholm  

30/8 2022  HB-møde 

21/9 2022  HB-møde 

 

Hovedbestyrelsen er enige om at indlægge et ekstra møde senest 31. marts, da budgettet skal 
godkendes inden 1. april. Mødet forventes at blive digitalt.  

 

8. Eventuelt 
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