
 

 

 

 

Side 1 

Referat HB-møde          26. april 2022    

 

1. Deltagere 

Niels Ågesen, Eik Møller, Henrik Kruse, Stine Johansen, Lone Lyrskov, Rie Perry, Tom Ahmt,  

Afbud: Jan Kallestrup, Lars Svenningsen, Ulrik Andersen, Christine Brochdorf, Søren Bonde 

(suppleant) 

 

2. Aktuelt 

 Meddelelser v/formanden 

o En opdateret liste over kommunaldirektør-udvalgsposter blev runddelt. Niels 

oplyste, at vi fortsat mangler at få opdateret udvalgene under KL, som er ved at 

skabe overblikket, men ikke har kunne nå det til i dag. Den endelige liste sendes ud, 

når KL vender tilbage med deres overblik. 

o Niels orienterede om, at pladsen i repræsentantskabet for Byplanlaboratoriet er 

blevet besat – Rikke Würtz har meldt sig. 

o Niels orienterede om, at pladsen i KL’s Væksthus for Ledelse 1 (Topledelse) er blevet 

besat – Steinar Eggen Kristensen har meldt sig. 

 

 Aktuelle tendenser og dagsordener 

o HB drøftede kort besøget af Svend Særkjær, status på sundhedsreform, hovedlov og 

velfærdslov, en oplevelse af begyndende valgkamp, og Niels orienterede, at han og 

Jakob Bigum Lundberg netop har færdiggjort en kronik. Kronikken rundes til HB 

sammen med mødets referat. 

o HB diskuterede K98-mødet forinden. 

o Niels rejste medlemstallet i foreningen, da en stor del af kommunaldirektørerne ikke 

benytter, at deres kommune kan have op til tre medlemmer, og dermed inddrage 

andre direktører. Dette kan formentlig skyldes, at direktørerne retter sig mod deres 

mere fagspecifikke chefforeninger fremfor Komdir. 

 Kommende møder og arrangementer 

o Niels orienterede kort om FORUM-arrangementet i Vejle d. 6. maj og HB-seminaret 

d. 20. maj. 

 

3. Samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse 

Niels Ågesen giver status på samarbejdsprojektet med Kronprins Frederiks Center for Offentlig 

Ledelse  



 

 

 

 

Side 2 

 3 større kommende undersøgelser i den sammenhæng: 

1. Survey blandt alle kommunaldirektører med fokus på kommunaldirektørens rolle og samspillet 

med borgmester og kommunalbestyrelse. Denne suppleres evt. med kvalitative interviews med 

kommunaldirektører og borgmestre, hvis det findes relevant. Denne del kommer til at foregå 2. 

kvartal 2022 

  

2. Survey blandt alle borgmestre med fokus på samspillet med forvaltningen og borgmesterens 

rolle og lederskab. Denne suppleres ligeledes evt. med kvalitative interviews, hvis det findes 

relevant. Denne del kommer til at foregå 3. og 4. kvartal 2022 

  

3. Survey blandt menige kommunalbestyrelsesmedlemmer med fokus på politisk lederskab og 

samspillet mellem politikere og forvaltning – vil overvejende være samme undersøgelse som 

KL/Kronprins Frederiks center for offentlig ledelse gennemførte i 2018/2019. Dette for at vi kan 

følge udviklingen over tid.  

 

o Niels orienterede kort om status på samarbejdet med Kronpris Frederiks Center for 

Offentlig Ledelse, hvor de tidlige resultater bl.a. peger på vigtigheden af at skabe 

relationer i Byrådet som del af onboardingen. 

o Lotte Bøgh Andersen forventer at komme med tidlige pointer ved udgangen af april, 

og at afrapportere til HB til seminaret d. 20. maj. 

o HB drøftede kort, hvordan undersøgelsen efterfølgende kan deles og skabe værdi hos 

relevante aktører. Her blev det bl.a. vendt at skrive en artikel i forlængelse af 

undersøgelsen, at bruge den på Folkemødet (Lotte Bøgh Andersen er ved at sætte et 

arrangement op ved VIVE), og få den overleveret til Komdir’s kredse til brug i deres 

aktiviteter. 

o HB drøftede paralleller til KL’s 3 kommende undersøgelser med Niels Højberg i 

spidsen. 

 

4. Større arrangementer 2022 

Årsprogrammet og arrangementernes programmer er formuleret ud fra Komdir’s indsatsområder, 

som er vedlagt som bilag (bilag 1) til denne dagsorden. HB kan med det afsæt drøfte de kommende 

arrangementer og årsprogrammet generelt op mod indsatsområderne. Den tidligere 

undersøgelse ”Lokaldemokrati i Nydbrud” vedlægges også mhp. indsatsområde 1 (bilag 2). 

FORUM-arrangement 

HB-seminar (bilag 3) 

o Niels gjorde status på HB-seminaret d. 20. maj, og programmet i bilag 3 blev drøftet. 

o Sekretariatet vil række ud til de medlemmer af HB mhp. at bekræfte deres deltagelse. 

o Lotte Bøgh Andersen er bekræftet til at afholde oplæg og deltage i den efterfølgende 

frokost, hvor drøftelserne kan fortsætte. 
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o Niels Højberg har takket ja til at deltage i de faglige drøftelser fra kl. 16:30 og den 

efterfølgende middag. 

o Det blev foreslået at prioritere eftermiddagens drøftelser med Niels Højbergs 

deltagelse in mente. Dvs. lade arbejdskraftsudfordringen og undersøgelserne 

omkring samspillet mellem politikere og embedsmænd (se referatets punkt 3) fylde. 

 

Folkemøde (bilag 4) 

Komdir’s arrangementer er nu offentliggjort på Komponents hjemmeside 

(https://www.komponent.dk/nyhed/kommunernes-telt-folkemoedet) med teksterne: 

Nyt politisk lederskab - nye tider, nye roller? (Torsdag den 16/6, kl. 14:00) 

Hvilke nye ønsker og behov giver nutidens kommunalpolitikere udtryk for, og hvad 

betyder det for embedsmandens rolle og rammer? Hvor opstår de store udfordringer, 

sammenstød og dilemmaer – og hvad betyder det for vores måde at bedrive ledelse 

på i 2022? 

Er du boomer eller woke? (Torsdag den 16/6, kl. 19:00) 

Hvordan skabes forståelse og meningsfuld rekruttering, onboarding og samarbejde 

på tværs af de ”nye” og de ”gamle” generationer på arbejdsmarkedet – på tværs af 

kultur, livsperspektiver og verdensopfattelser? 

   

o Niels orienterede om status på Komdir’s arrangementer. Sekretariatet har bl.a. 

arbejde videre med ’ungdomsrepræsentanter’ til ”Er du boomer eller worke?”, og er 

ved at bekræfte deltagelse fra både ungdomspolitikere og unge iværksættere. 

o Derudover afventer sekretariatet et forslag fra Lotte Bøgh Andersen om et 

arrangement til at præsentere og diskutere resultaterne fra onboarding-

undersøgelsen. 

o Sekretariatet har tidligere taget kontakt til en længere liste af foreninger, der deltager 

til Folkemødet, for at tilbyde deltagelse fra Komdir ved arrangementer, oplæg og 

debatter. Sekretariatet har ikke hørt tilbage, og Eik foreslog, at det udsendes igen, når 

vi kommer nærmere, og arrangementerne er ved at blive planlagt i detaljen. 

 

Årskonference (bilag 5) 

o Niels gav kort status på baggrund af det tidlige program, og spurgte HB til idéer, 

forslag og ønsker til oplægsholdere, emner, vinkler, m.m. 

o HB kom med flere forslag til oplægsholdere og indhold, bl.a. blev der udtrykt ønske 

om en skarp vinkel til at komme en mere konkret forståelse af den kommunale 

frisættelse nærmere, og et ønske om at komme i dialog med borgerforeninger på 

velfærdsområdet. 

 

https://www.komponent.dk/nyhed/kommunernes-telt-folkemoedet
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5. Kalender 

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 

 

6. Eventuelt 


