Kære kollega,
’Mens vi venter’ kunne godt have været overskriften på dette nyhedsbrev. For siden den nye
hovedbestyrelse tiltrådte i maj, har vi ventet på udfaldet af et folketingsvalg; Vi har ventet på en
regering og et regeringsgrundlag, der viste sig at være et forståelsespapir; Vi har ventet på en ny
departementschef i Finansministeriet og på en finansministers økonomiaftale. Og nå ja, I har
naturligvis også ventet spændt på dette nyhedsbrev.
Når overskriften alligevel er blevet en anden, skyldes det, at vi hverken i kommunerne eller i
KOMDIRs hovedbestyrelse blot har siddet og ventet – tværtimod. Den nye hovedbestyrelse har holdt
de første bestyrelsesmøder og har fået et overblik over både opgave og situation. Og i starten af
august var hovedbestyrelsen også samlet til strategiseminar, hvor vi pejlede os ind på tre områder, vi
mener, KOMDIR bør sætte fokus på i den kommende periode.
Næstformand Eik Møller og jeg mødtes med KL’s direktion kort før sommerferien for at drøfte,
hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem KL og KOMDIR – et emne vi også har på dagsordenen,
når Hovedbestyrelsen mødes med KL’s direktion sidst i september. Og et emne, der kun er blevet
mere aktuelt med økonomiaftalen for 2020.
Økonomiaftalen fastslår, at KL skal inddrages forud for en ny sundhedsaftale og at KL og regeringen
skal nedsætte en task force med henblik på at rekruttere flere medarbejdere til sundhedsvæsenet og
sikre bedre arbejdsmiljø for de, der allerede er der. KL og regeringen vil også nedsætte en task force,
der skal forenkle statslig regulering, og nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på muligheder for
at nedbringe forbruget af eksterne konsulenter. KL skal inddrages i arbejdet med den nye hovedlov
på det specialiserede socialområde og i fællesskab skal regeringen og KL forberede
implementeringsunderstøttelsen af loven. KL skal inddrages og medvirke aktivt i arbejdet med den
grønne omstilling og så vil KL og regeringen undersøge mulighederne for øget samarbejde om
myndighedsopgaverne.
KL får travlt! Og derfor har vi naturligvis også meddelt, at vi fra KOMDIRs side er klar til at indgå i
arbejdet.
Selvstyrereformen er kun nævnt ved navn en enkelt gang i økonomiaftalen, men noget tyder på, at
det meget vel kan blive årets ord i 2020 – i hvert fald i DJØF-kredse. I regeringens forståelsespapir
kunne man læse om ledelse af det offentlige ’på en ny måde’ og i Mette Frederiksens første større
interview som statsminister fremhævede hun selvstyrereformen som én af regeringens vigtigste
opgaver. Med andre ord skal vi være klar til at indgå i arbejdet med en ny reform. Statsministeriet
søger lige nu en ny udviklingschef, som får ansvaret for selvstyrereformen og vi byder naturligvis os
selv ind på kaffe, straks han eller hun er på plads.
Så vi venter på udviklingschefen, men ellers venter vi ikke på så meget andet. Hovedbestyrelsen har
kastet sig ind i arbejdet – og i dette nyhedsbrev kan du læse lidt om dét arbejde.
God læselyst!
Med venlig hilsen
Niels Ågesen,
formand for Kommunaldirektørforeningen, KOMDIR

KOMDIRs fokusområder

På hovedbestyrelsens strategiseminar pejlede vi os ind på tre områder, vi mener, KOMDIR bør sætte
fokus på i den kommende periode. Vi mener:
-

KOMDIR skal arbejde for at styrke lokaldemokratiet og kommunestyret - og derigennem
tilliden til det offentlige
KOMDIR skal arbejde for at udvikle kommunernes rammevilkår, så vi sikrer den lokale
velfærd - også i morgen
KOMDIR skal sikre bedre sammenhæng for borgerne, når de møder den offentlige sektor.

Vi præsenterer fokusområderne og vores tanker bag for kredsmedlemmerne og KOMDIRs
samarbejdspartnere i de kommende uger og måneder med henblik på at indsamle inputs og
kommentarer.
Du kan læse mere om de tre indsatsområder hér - og tag endelig fat i én af kredsrepræsentanterne,
hvis du har kommentarer eller gode bud til, hvordan vi får sat fokus på fokusområderne.
Områderne ligger i øvrigt fint i tråd med økonomiaftalen for 2020, der taler for en styrket borgernær
velfærd og en mere sammenhængende, helhedsorienteret indsats i kommunerne

KOMDIR som interessevaretager

Det er afgørende for Hovedbestyrelsen, at vi i KOMDIR både er et relevant forum for sparring og
meningsudveksling og et talerør for vores medlemmers holdninger og erfaringer. Derfor har
Hovedbestyrelsen også aftalt, at vi med udgangspunkt i fokusområderne vil:
-

Arrangere (og byde ind med ideer til) relevante konferencer og møder.
Dyrke vidensdeling på tværs
Styrke reformsamarbejdet med KL
Mødes hyppigere med relevante departementschefer m.m.
Være mere synlige i mediebilledet – når relevant

Arrangere (og byde ind med ideer til) relevante konferencer og møder
Vi har alle prøvet at sidde til møder, der var et plus på netværkskontoen, men måske ikke gav helt
nok på videns- eller refleksionskontoen. Hovedbestyrelsen vil gerne arrangere og afholde relevante
konferencer og møder – men det kræver input og ideer til emner og oplægsholdere. Det samme
gælder de møder og konferencer, vi deltager i i KL-regi, osv. Vi kan påvirke indholdet og derfor blot
denne opfordring til at byde ind.
Dyrke vidensdeling på tværs
Vi ligger hver især inde med viden og erfaring, der kunne hjælpe en kollega og som derfor bør deles.
Vi deler til en vis grad allerede i dag, men det er måske kun lige med de nærmeste i netværket og
mere eller mindre tilfældigt. Hovedbestyrelsen vil gerne dyrke og udvikle en mere systematisk tilgang
til videndeling blandt KOMDIRs medlemmer.

For at sparke arbejdet i gang begynder KOMDIR-sekretariatet inden for de kommende uger at
indsamle erfaringer fra kommunernes arbejde med nye demokratiske dialogformer og
Hovedbestyrelsen medlemmer vil generelt dele oplevelser, viden og erfaring på LinkedIn under
#KOMDIR – vi opfordrer alle til at følge trop. Opskriften for systematisk videndeling i KOMDIR er
endnu ikke skrevet, så gode ideer modtages gerne.
Styrke reformsamarbejdet med KL
Man kan jo kun blive glad, når man læser i den nye økonomiaftale, at KL - og andre interessenter –
skal inddrages i projekt- og reformarbejde forud for vedtagelse og implementering. I
Hovedbestyrelsen har vi af flere omgange drøftet med KL, hvordan KOMDIR kan komme tidligere
med i processerne og byde ind med vores viden og erfaring. Ønsket er både hørt og blevet vel
modtaget hos KL og derfor skal vi på det fælles møde den 30. september da også drøfte, hvordan vi
konkret kommer bedre ind i de forskellige faser af reformarbejdet og i økonomiaftalens mange
arbejdsgrupper og task forces.
Mødes hyppigere med relevante departementschefer m.m.
Vi vil generelt gerne være sparringpartner for ministerier og styrelser på de relevante reformer og
derfor vil vi invitere os ind til flere møder. Ud over selvstyrereformen har vi lige nu blandt andet et
øje på sundhedsaftalen og hvad der sker med det ledelsesarbejde, Moderniseringsstyrelsen hidtil har
stået i spidsen for.
Være mere synlige i mediebilledet – når relevant
Som øverste kommunale topchefer har vi en viden og en erfaring, ingen andre har, og derfor bør
KOMDIRs stemme også være en del af den offentlige debat – når emnet er relevant. Vi vil deltage i
debatter om kommunernes rolle, offentlig ledelse og velfærdsstatens indretning - set fra vores
position som øverste kommunale topchefer.
Altinget har i sidste uge skrevet en artikel (læs den hér), der blandt andet omhandler KOMDIRs ønske
om en stemme i den offentlige debat og de nye fokusområder.
Danske Kommuner har også vist interesse og samtidig planlægger vi en fælles kronik med
chefforeningerne med udgangspunkt i den kommende selvstyrereform.

Ny kredsformand i Syddanmark

Da Steen Vinderslev har skiftet Middelfart ud med Furesø Kommune er han udtrådt af
kredsbestyrelsen i Region Syddanmark og dermed også KOMDIRs hovedbestyrelse, hvor han sad som
kredsformand. På en ekstraordinær generalforsamling i august blev Willy Feddersen,
kommunaldirektør i Haderslev Kommune, valgt til ny kredsformand og nyt medlem af
hovedbestyrelsen.
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