
 

 

 

 

Side 1 

Referat HB-møde          30. august 2022    

 

1. Deltagere 

Niels Ågesen, Eik Møller, Christine Brochdorf, Henrik Kruse, Lone Lyrskov, Rie Perry, Søren 

Bonde, Jan Kallestrup, Tom Ahmt 

Afbud: Stine Johansen, Ulrik Andersen, Tim Johnny Hansen 

 

2. Aktuelt 

 Meddelelser v/formanden 

- Udskiftning i HB: Lars Svenningsen er udtrådt. Tim Hansen (Sønderborg Kommune) er 

suppleant, og indtræder i HB 

- Beretning fra Folkemødet 

- Sommerhilsen 

- Status på samarbejde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse 

- Endelig opdateret liste over kommunaldirektørposter (se bilag 1) 

- Efterlysning fra Forum for fremtidens offentlige styring og ledelse: Eksempler på 

kommunale tiltag til at imødegå arbejdskraftsudfordringen? 

 

 Aktuelle tendenser og dagsordener 

- Frisættelsen 

o Skal KOMDIR engagere sig ind i det kommende fællessekretariat, eller i det 

netværksarbejde, som aftalen om kommunerne økonomi for 2023 beskriver? 

- Undersøgelse af offentligt ansattes motivation (bilag 2) 

- Afskedigelse af kommunaldirektører 

- Folketingsvalg 

- Ældrelov 

- Planlov 

- 10-års-plan for psykiatrien 

- Tårnhøj inflation 

- Arbejdskraftsudfordringen 

- Svære budgetprocesser 

- Det specialiserede socialområde 

- Opstart at sundhedsklynger 

- Større vejpakke 

- Implementering af HOI-loven 

 



 

 

 

 

Side 2 

o Niels overbragte meddelelser, og HB drøftede aktuelle emner og dagsordener. 

o Ift. Forums efterlysning har Eik sat dem i kontakt med Frederikssund Kommune. 

o Det blev kendt på mødet, at Stine Johansen er blevet direktør i KL, og derfor 

udtræder af bestyrelsen. HB takker Stine for hendes indsats i foreningens og 

bestyrelsens arbejde. 

o Det blev drøftet at udarbejde en generel plan for, hvordan foreningen tager imod nye 

medlemmer og afsked med gamle medlemmer.  

3. Fællesmøde med KL d. 21. september 

Vi har relativt sent fået en invitation fra KL til fællesmøde d. 21. september. Fællesmødet erstatter 

det HB-møde, der allerede er lagt i kalenderen. 

HB skal drøfte emner, de ønske at tage med på fællesmødet. Formandskabet foreslår at vende 

ledelsesaftalen og implementering af HOI-loven. 

 
o HB blev enige om følgende emner til fællesmødet med KL’s direktionen: 

 Den kommunale frisættelse, og det sekretariat som oprettes i den forbindelse – 

hvad har KOMDIR og andre chefforeninger af kontakt ind der? 

 Ledelsesaftalen, den kommende evaluering, og hvad der skal træde i stedet 

 HOI-lov, hvordan der arbejdes med dette nybrud ift. implementering 

 Den igangværende budgetproces i kommunerne. 

 Det kommende folketingsvalg. 

 Klimaindsatsen, og hvordan vi koordinerer arbejdet på tværs af kommunerne 

– også set i lyset af den aktuelle energikrise. 

 

4. KOMDIRs årskonference d. 30. september 

Årskonferencen er på plads, og program og invitation (bilag 3) blev sendt ud d. 28. juni. 

Konferencen bliver afholdt på Radisson i København ved Banegården, og programmet er opdelt 

mellem en formiddag med fælles programpunkter og mindre workshops over middag med plads 

til dialog. 

 

Niels Ågesen gennemgår kort programmet, og giver status på nye elementer, samt antal tilmeldte. 

 

o HB drøftede programmet og behovet for en plan B, i tilfælde af afbud fra Sophus 

Garfiel pga. valg. 

5. Landsmøde og generalforsamling 

HB tager hul på drøftelserne om landmødet og generalforsamlingen i 2023. Som de tidligere år 

foreslås et arrangement over to dage, med landsmøde en torsdag og generalforsamling en fredag. 
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Formandskabet foreslår at afholde landmøde og generalforsamling d. 11.-12. maj, da der er 

helligdag ugen forinden og ugen efter. 

Har vi allerede idéer til tema for landsmødet, spændende diskussioner, personer der skal inviteres, 

eller emner der kan tages op? 

Det foreslås, at HB, som ved årskonferencen 30. september, nedsætter en arbejdsgruppe til at 

arbejde videre på program og opsætning. 

HB skal tage stilling til, hvornår vi ønsker at opfordre medlemmer til at indsende kandidatur 

og/eller forslag. 

o D. 11.-12. maj blev besluttet som dato for landsmøde og generalforsamling. 

o Sekretariatet arbejder videre med enten Middelfart eller Silkeborg som 

værtskommune. 

o Eik og Niels indgår i arbejdsgruppen sammen med kommunaldirektøren fra 

værtskommunen. 

o HB drøftede processen for at opfordre medlemmer til at indsende kandidatur og 

forslag til foreningen ifm. generalforsamlingen, for at give godt med varsel og give en 

gennemsigtig proces. Det blev besluttet, at kredsene bliver opfordret til i november at 

drøfte kandidatur og proces for valget. 

6. Drøftelse af KOMDIR-strategi 

Dagsordenspunkt overført fra HB-seminaret i maj. Som oplæg til en drøftelse af KOMDIRs strategi 

(bilag 4) giver Niels Ågesen en kort status på KOMDIRs arbejde det seneste år. Vi genbesøger også 

medlemsundersøgelsen fra sidste år (bilag 5). 

 
o Status på arbejde og strategi blev drøftet – det kommende år blev drøftet under næste 

punkt. 

7. Det kommende år 

Drøftelse af KOMDIRs arbejde det kommende år. Vi tager afsæt i drøftelserne fra punkt 6. 

 Det næste år er pt. planlagt: Årskonference, HB-møder, landsmøde/generalforsamling 

 Med afsæt i medlemsundersøgelsen foreslås det at arrangere to korte webinarer, 

eksempelvis til november og februar/marts. 

 Hvilke andre dagsordener ønsker vi at engagere os i? 

o Ledelsesugen? 

o Frisættelsen? 

o … Andet fra tidligere drøftelser? 

 

o Årsplanen fra oplægget under punkt 6 blev besluttet, og bliver rundsendt til HB 

sammen med dette referat. 
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8. Kalender 

30/8 2022  HB-møde (KL-huset) 

21/9 2022  Fællesmøde med KL (KL-huset) 

30/9 2022  Årskonference  

31/10 2022  Ledelsesugen (uge 44) 

07/11 2022  HB-møde (virtuelt) 

?/11 2022  Webinar? 

 

9. Eventuelt 


