
ET BLIK PÅ DEN 
KOMMUNALE VIRKELIGHED
- set med kommunaldirektørernes briller



POLITISKE NEDSLAG FREM MOD ØA21



ET ÆNDRET BILLEDE FREM MOD ØA21



RAMMER FOR KOMMUNEØKONOMIEN 2020



RAMMER FOR KOMMENDE KOMMUNEØKONOMI 



BUT ON A HAPPIER NOTE…



KOMDIR vil…
• arbejde for at styrke 

lokaldemokratiet

• arbejde for at udvikle 
kommunernes 
rammevilkår

• sikre bedre sammenhæng 
for borgerne



CORONA-læring

• Den digitale dynamo

• Just do it -
eksekveringskraft

• Samarbejde på tværs

• Faglig frisættelse



KOMBINATIONEN
Erfaringerne fra 
Coronakrisen har givet os 
nye redskaber og nye 
perspektiver på vores 
indsatsområder 

– fra de digitale milepæle til 
det tværgående samarbejde 
og den faglige frisættelse



ORGANISATION OG 
LEDELSE



ORGANISATION OG LEDELSE

• Demokratisk dialog
• Krisens samfundssind har vist os, at borgerne kan og vil

• De digitale milepæle har givet os redskaber til at engagere flere og på nye måder

• Ledelse på en ny måde
• Nærhedsreform - krisen har vist, hvad vi kan med centrale rammer og lokale løsninger, 

tillid og faglig frisættelse

• Kompleksitetsreduktion – vi har set, hvad vores medarbejdere kan, når de kan 
fokusere på opgaven og ikke kastes ind i forskellige projekter og forandringsprocesser

• Samarbejde på tværs
• Internt i organisationen og på tværs af det offentlige

• Det lykkedes under krisen – det skal også lykkedes på den anden side



DEMOKRATISK DIALOG



LEDELSE PÅ EN NY MÅDE



SAMARBEJDE PÅ TVÆRS



CENTRALE KOMMUNALE 
OPGAVER



KOMMUNALE OPGAVER

• Klima / DK2020
• Nødvendigheden er åbenlys
• Hvis vi ikke rykker, så bliver opgaven rykket

• Ældreplejen 
• Værdig alderdom <-> forråelse
• Økonomi og rekruttering
• Nærhedsprincipper <-> Folketingets behov for at handle/indføre regler

• Det nære sundhedsvæsen
• Pleje og prioritering af forebyggelse

• Hovedloven
• Sammenhæng på beskæftigelses-, social- og børn/ungeområdet

• Digitalisering 
• Jobcenter, skole



KLIMA & BÆREDYGTIGHED



VÆRDIG ÆLDREPLEJE



DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN



Illustration: Niels Poulsen, Offentlig Ledelse

SAMMENHÆNG FOR BORGEREN



DIGITALISERING


