
 

 

 

 

Side 1 

Referat af HB-møde 29. marts   
Referat 31. marts 2022    

 

1. Deltagere og nye medlemmer i Hovedbestyrelsen (digitalt) 

Niels Ågesen, Eik Møller, Christine Brochdorf, Henrik Kruse, Jan Kallestrup, Stine Johansen, Lone 

Lyrskov, Lars Svenningsen, Tom Ahmt 

Afbud: Rie Perry, Ulrik Andersen, Søren Bonde (suppleant) 

 

o Niels orienterede om, at Tom Ahmt (Aabenraa Kommune) på generalforsamling den 21. maj er valgt til HB i 
Sydkredsen i stedet for Willy Feddersen.  

o Sjællandskredsen afholder generalforsamling den 20. maj mhp. valg af medlem til HB i stedet for Henrik 
Vinther. Frem til generalforsamlingen deltager Søren Bonde (Guldborgsund Kommune) som suppleant.  

o Ulrik Andersen (Thisted Kommune) indtræder i HB i stedet for Tommy Christiansen.   

2. Godkendelse af regnskab og Budget 

Niels Ågesen fremlægger regnskab og budget med indstilling om, at Komdir hovedbestyrelsen 

godkender regnskabet for 2021 og budgettet for 2023.   

 

o Niels orienterede om proceduren for HB’s godkendelse af regnskabet, herunder, at HB bedes godkende 
digitalt inden 1. april 2022 (personligt link er udsendt til alle HB-medlemmer af revisor).   

o Niels gennemgik de tre bilag (Regnskab/Årsrapport for 2021, Revisionsprotokollat til årsrapport for 2021 
samt Forslag til budget 2023).  

o Niels orienterede om, at formanden indtil nu har haft en fuldmagt til den ene af Komdirs to konti pga. udstedt 
hævekort. Fuldmagten er nu annulleret ligesom hævekortet tilknyttet kontoen er lukket.  

o Regnskabet for 2021 viser faldende indtægter pga. faldende kontingentindtægter, og et heraf afledt fald i 
kassebeholdningen.  

o Eik bemærkede, at budgettet for 2023 hæver udgiften fra 500.000 kr. til 600.000 kr. Niels orienterede om, 
at det tidligere har været procedure, at der i de år, hvor stillingen som formand – herunder 
sekretariatsfunktion – skifter kommune, budgetteres med et overlap på to måneder, hvor den tiltrædende 
kommune og den afgående kommune sikrer en god overlevering. Derfor er udgiften til sekretariatsfunktionen 
løftet med 100.000 kr., så den afledte merudgift kan dækkes.    

o Regnskabet og budgettet blev godkendt som foreligger.  

 

3. Aktuelt 

 Meddelelser v/formanden 

 
o Niels orienterede om, at KL ønsker en repræsentant fra Komdir til at deltage i paneldebat på kommunernes 

digitaliseringstræf den 3. maj i Odense. Eik har meldt sig til at deltage. 
o Niels orienterede om, at der er en ledig plads i repræsentantskabet for Byplanlaboratoriet. Henrik har efter 

mødet forhørt sig i det nordjysk, hvor Rikke Würtz har meldt sig til at deltage.  



 

 

 

 

Side 2 

o Niels orienterede om, at der er en ledig plads i KL’s Væksthus for Ledelse 1 (Topledelse). Lone spørger ud i 
det midtjyske om der er nogen, der vil deltage. Christine melder sig til at indtræde, hvis der ikke er nogen, 
der melder sig. Sekretariatet følger op.  

o Niels orienterede om, at Per Røner jf. Komdirs internationale engagement i ICMA ønsker, at et eller flere 
medlemmer deltager på ‘Kvalitetsmässan’ Göteborg 2.-4. Maj. Der var ikke umiddelbart stemning for 
deltagelse af HB, men det blev besluttet, at Niels tilbyder Per Røner, at Per selv at deltager. Det blev 
endvidere drøftet, at Komdirs internationale aktiviteter fremadrettet holdes på et minimum, og det blev 
bemærket, at der i budgettet for 2023 heller ikke er budgetteret med midler til internationalt samarbejde.  

 

 Aktuelle tendenser og dagsordener 

 

o Niels orienterede om, at sekretariatet i tiden oplever stor interesse fra de Vejle-lokale medier omkring 
Komdir som forening, herunder økonomi.   

o Eik orienterede om, at der i forbindelse med hovedloven angiveligt skulle være afholdt to møder i 
forligskredsen, og at det forventes, at den med års forsinkelse nu bliver vedtaget senere i 2022.  

4. Status på større arrangementer HB-seminar 

Niels Ågesen giver kort status på programmet for HB-seminaret i Vejle den 20. Maj, og HB drøfter 

kort eventuelle ønsker til temaer for eftermiddags-sessionen.   

 

26/4 2022  HB-møde (KL-huset) 

20/5 2022  HB-seminar (Vejle) 

16/6 2022  Folkemøde Bornholm  

30/8 2022  HB-møde (KL-huset) 

21/9 2022  HB-møde (KL-huset) 

30/9  2022  Årskonference (forslag til dato) 

Bilag 4: Program for HB-seminar, Vejle 20. Maj 

 

o Niels orienterede om de kommende arrangementer i HB/Komdir-regi.  
o Fsv. Angår en kommende årskonference har der været afholdt et første indledende arbejdsgruppemøde. Det 

er planen at arbejde frem mod et arrangement den 30/9 (HB er kalenderindkaldt) i København kl. 10-17. 
Formen, der arbejdes videre med, er, at der på dagen drøftes flere forskellige temaer i en vekslen mellem 
plenumoplæg og deltagelse i 2-3 valgfrie mindre workshops. Temaerne er bl.a. Frisættelses-
dagsordenen/Ledelse i uklarhed, Ledelse i en mangel-situation, rekrutteringsudfordringer, teknologi og 
data, borgerne og borgerinddragelse, demokratisk dialog, de politisk svære velfærdsområder 
(handicapområdet). Sekretariatet og arbejdsgruppen arbejder videre med programmet og formatet. HB 
bakkede op om den overordnede model og forslag til temaer.  

o Niels Orienterede om programmet for HB-seminaret den 20. Maj i Vejle jf. bilag 4. Der var opbakning i HB til 
at invitere Niels Højbjerg med til den sidste del af seminaret på drøftelsen af temaet om rekruttering og 
rekrutteringsudfordringen.   

5. Status på Folkemødet på Bornholm og årskonference 2022 



 

 

 

 

Side 3 

Niels Ågesen og Christine Brochdorf giver kort status på Folkemødet på Bornholm, herunder de to Komdir-

arrangementer, der begge finder sted torsdag den 16. juni i KL’s telt. Der er endvidere fastsat en dato for 

årskonferencen, som ventes at blive den 30.9.  

 

Bilag 5: Program/pitch for komdir-arrangementer på Folkemødet 16. juni. 

 

o Niels orienterede om Komdir-programmet for folkemødet, hvor Komdir har to arrangementer på folkemødets 
dag 1 jf. Bilag 5. Der var stor opbakning til de planlagte arrangementer.  

o Lars påpegede, at de planlagte arrangementer med fordel kan tænkes ind i årskonferencen så flest mulige 
kan deltage, og så de, der ikke deltager på Bornholm også får mulighed herfor.  

 

6. KL. 16.45: deltagelse v/ Departementschef i Sundhedsministeriet, Svend Særkjær  

Dagsorden for Svend Særkjærs deltagelse er:  

1. Orientering og drøftelse af ny lov om sundhedsklyngerne og kommende sundhedsreform 

2. Sammenhæng mellem sundhedsreform og kommende ældrelov Særkjær vil blandt andet orientere 

om arbejdet med Sundhedsklyngerne.  

 

o Svend Særkjær og Jakob Bigum deltog under punktet.  
o Svend orienterede om status på sundhedsudspillet. Regeringen udkom for et par uger siden med et politisk 

udspil, der står på tre ben: 1) forebyggelse, 2) sammenhæng 3) robusthed/arbejdsudbud. Heraf er 
forebyggelsesdelen det mest markante idet der arbejdes med aldersgrænse på alkohol og nye regler på 
tobakslovgivningen. Den mentale trivsel fylder også i sundhedsudspillet, og temaet ventes at blive koblet 
til en fornyet snak om psykiatriplan. 

o Sammenhængsbenet skal handle om kvalitetsplaner og en konkretisering af opgaven med at flytte flere 
opgaver ud i kommunerne, herunder oprustning af akutindsatsen.  

o Nyt fokus på arbejdsudbud og robusthed er foranlediget af erfaringerne fra Corona, der viste at 
Sundhedsvæsenet ikke er så robust som vi måske havde håbet på. Corona var ikke så voldsom en belastning, 
men resulterede alligevel i et voldsomt efterslæb på behandlinger/operationer mv. Der er nedsat en 
kommission med Søren Brostrøm, der skal kigge på løsninger der, hvor vi ikke kan få hænder til opgaven. 
Kommunerne vil blive invitereret med på råd i dette arbejde. 

o Ift. En kommende ældrelov skal der fjernes en masse barrierer og lovgivning, men sundhedslovgivningen 
kommer først. Kommunerne vil blive inddraget i dialogen om, hvordan medarbejderne i det daglige arbejde 
kan opleve så få barrierer som muligt.  

o Jakob Bigum påpegede ift. Klyngearbejdet og de kommende sundhedsklynger, at tiltaget virker fornuftigt. 
Dog udestår de praktiserende læger som tema og fokus, herunder opgaven med at indtænke deres rolle i et 
nært sundhedsvæsen.  

o Niels bemærkede, at sundhedsklyngerne vil give kommunerne og lokalpolitikken en helt ny stor opgave, og 
at det vil være en dagsorden som kommunerne generelt set må formodes at skulle vænne sig til at håndtere, 
fordi den ikke er inde under uden i dag.  

 

7. Eventuelt 



 

 

 

 

Side 4 

o Niels orienterede om, at der per 1. april er ansat en ny medarbejder til varetagelse af Komdir-
sekretariatsfunktionen (Jonas Damgård Dall) som erstatning for Bente. I en overgangs- og 
indkøringsperiode vil Tinus/Nanna bistå i opgaven.  

o Niels orienterede endvidere om, at den hedengangne liste/oversigt over kommunaldirektørernes poster 
opdateres frem mod mødet den 26. april, så der skabes et opdateret overblik.  


