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2. indsatsområder for KOMDIR 2019-2021 
Drøftelse af udkast til indsatsområder i forlængelse af de indsamlede kredsinput 
samt drøftelse af, hvordan bestyrelsens medlemmer ønsker at arbejde med 
indsatsområderne og hvilke mål man ønsker at sætte for arbejdet. 
 
Bilag 
2a Udkast til indsatsområder 
 
Beslutning 
HB drøftede de tilbagemeldinger, der er kommet fra kredsbestyrelserne, siden 
sidste møde, og godkendte herefter de tre indsatsområder for 2019-2021.  
 
HB betragter indsatsområderne som fundamentet for bestyrelsens arbejde og fokus. 
 
Det indebærer blandt andet, at indsatsområderne vil være faste punkter på  
HB-dagsordenen og udgangspunkt for faglige diskussioner, inputs udefra, 
planlægning af konkrete tiltag, konferencer, kronikker m.m. 
 
HB-medlemmerne fordeler sig på de tre indsatsområder og heraf følger et særligt 
ansvar for at følge med i udviklingen inden for de respektive områder samt at byde 
ind med konkrete ideer til, hvordan KOMDIR bedst varetager medlemmernes 
interesser inden for det pågældende indsatsområde. Det kunne eksempelvis 
indebære interessentmøder og diverse samarbejdsfora samt ekstern 
kommunikation. 
 
De tre indsatsområder vil hver have en ankerperson, der forud for HB-møder 
drøfter dagsordenen med sekretariatet – herunder om der skal inviteres gæster 
eller indsamles viden forud for mødet.  
 
Ankerpersonen og formandsskabet vil ligeledes være i tæt kontakt med henblik på 
at klæde formandskabet på til eksterne møder, kommunikation, m.m. 

 

1. Meddelelser 
a) KL-samarbejde 
     
b) Samarbejde i Paraplyen  
     
c) Nordisk samarbejde  
     
e) Møder afholdt 
     
e) Kommende møder 
     
Beslutning  
Orientering ved formanden 
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3. Møde med KOMBIT 
KOMBIT ønsker at drøfte et øget samarbejde om kommunernes digitale fremtid, 
herunder implementering af velfærdskritiske it-løsninger og udnyttelse af 
potentialet i den fælleskommunale infrastruktur og nye teknologier. 
 
Thomas Rysgaard og Ditte Maja Tvilde deltager for KOMBIT. 
 
Beslutning 
HB anbefaler KOMBIT at styrke deres kommunikation ift. hvad og hvordan de 
kommunikerer. HB foreslår, at KOMDIR og KOMBIT i fællesskab formulerer en 
række anbefalinger for at fremme implementering og foreslår samtidig at dialogen 
omkring implementering tages ind i KOMDIRs kredse. 

5. Mødeplan 2020 
 
2020  

- Torsdag/fredag 9/10. januar (møde ifm. KØF) 
- Onsdag den 26. februar 
- Torsdag/fredag 19/20. marts (fagligt møde ifm. KL’s topmøde) 
- Tirsdag den 28. april  
- Torsdag den 14. maj Midtvejsmøde inkl. Ledsagermiddag 
- Fredag den 19. juni Sommerkonference  
- Onsdag den 26. august  
- Torsdag den 17. september 

 
Beslutning 
Opbakning til den foreløbige plan 

4. Udvalgsoversigt  
Gennemgang af KOMDIRs repræsentationer i diverse udvalg  
 
Bilag 
3A Udvalgsoversigt  
3B Kommunaldirektørudpegelser i KL 
 
Beslutning 
Sekretariatet undersøger hvorvidt nye ansættelser kræver nye udpegninger 

6. Eventuelt 


