
09:00-09.10

Velkommen 
ved dagens moderator, Noa Redington og formand for KOMDIR, 
Niels Ågesen    

09.10–10.00

Det kommunale Danmark under forandring
Kommunalpolitisk ordfører for Socialdemokratiet, Birgitte Vind, kommer 
med et indspark til debatten om fremtidens kommune med ønsket om 
mindre centralisering og større lokalt engagement.

Ulrik Kjær, professor i Statskundskab ved Syddansk Universitet, pe-
ger på nogle af de forandringstendenser, vi ser i det kommunale Dan-
mark og kommer med en klar opfordring til landets kommunaldirek-
tører: Kæmp for forskelligheden
Efterfølgende reflekterer Niels Ågesen, KOMDIR-formand, og  
KL’s formand Jacob Bundsgaard over de politiske og akademiske 
indspark

10.00-11.00

Når vi udvikler nærdemokratiet sammen
Tænketanken Mandag Morgen og Kommunaldirektørforeningen har 
i samarbejde undersøgt kommunernes arbejde med demokratisk 
dialog og kommunaldirektørens rolle heri. På baggrund af undersø-
gelsen vil strategisk direktør for Mandag Morgen, Lisbeth Knudsen, 
præsentere indsigter og anbefalinger.

Efterfølgende fortæller kommunaldirektører Stine Johansen og 
Anders Bjældager, hvordan de arbejder med demokratisk dialog og 
reflekterer sammen over undersøgelsens resultater.
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11.00-12.00

Frihedsforsøg og fremtidens velfærd
Departementschef i Social- og Ældreministeriet, Jens Strunge 
Bonde, sætter ord på nærhedsreformen og frihedsforsøget med de 
syv udvalgte kommuner. Hvilke ambitioner og forpligtelser ligger 
i velfærdsaftalerne og hvordan bliver frihedsforsøg til fremtidens 
velfærd.

Efterfølgende deler kommunaldirektør Rikke Vestergaard og Willy 
Feddersen deres foreløbige erfaringer som ’frihedskommuner’ 
og forventninger til de kommende år, mens KL’s direktør Kristian 
Wendelboe reflekterer over opgaven.

12.00-13.00

Frokostpause – krydret med Vejle, vikinger og ledelse

13.00-14.00

Ny generation, nye forventninger
Hvilke kompetencer og kvaliteter skal fremtidens kommunaldirektør 
have – og hvilken rolle spiller spin, samarbejde og sociale medier? 
Som direktør i Lundgaard Konsulenterne har Jakob Lundgaard været 
med til at ansætte et større antal kommunaldirektører og offentlige 
topchefer. Hér giver han sit bud på, hvordan fremtidens kommunaldi-
rektører bedst understøtter en ny generation af kommunalpolitikere.

Efterfølgende deler to borgmestre fra den nye generation, Christina K. 
Hansen (S) og Simon Aggesen (K), deres tanker om og forventninger til 
embedsværket og særligt kommunaldirektøren.

14.00-14.15

Fremtiden for offentlig ledelse
Departementschef i Skatteministeriet og for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Jens 
Brøchner, sætter ord på fremtiden for offentlig ledelse.

14.30-15.15

Opsamling på dagen
Centerleder ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig 
Ledelse, Lotte Bøgh, samler op på dagens indspark og 
kommer med sit bud på fremtidens kommune.

Efterfølgende reflekterer næstformand i KOMDIR, Eik Møller 
og KL’s direktør Kristian Wendelboe over dagens ord.

15.15-15.45

Afsluttende replik: Algoritmernes indtog 
og det digitale nærdemokrati
David Budtz tegner et billede af nærdemokratiets digitale fremtid og sætter fokus 
på kommunernes og kommunaldirektørens rolle heri.
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