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Rådgivning og kompetenceudvikling i
kommunerne er om muligt vigtigere end
nogensinde før for at sikre fremtidens
velfærd. KL samler nu kræfterne og
ekspertisen indenfor efteruddannelse og
konsulentvirksomhed i et nyt fokuseret
udviklingscenter. Den selvstændige virk-
somhed får navnet Komponent.

tekst THOMAS KOKHOLM

KOMPONENT
SKABER
SAMMENHÆNG
I KOMPLICERET
KOMMUNAL
HVERDAG

F
O
TO

:K
A
S
P
E
R
H
E
D
E
N
A
N
D
E
R
S
E
N
/
R
IT
Z
A
U
S
C
A
N
P
IX



DANSKE KOMMUNER / NO. 2 / 2021 / UDVIKLINGSCENTER /// 39

E n komponent er en
del eller led, der ind-
gårmed en bestemt
funktion i en større,
sammensat helhed.
Det er også navnet
på et nyt selvstæn-
digt udviklingscenter

i KL-regi, der skal tilbyde kommunerne
rådgivning, kompetenceudvikling og ef-
teruddannelse. KL’s bestyrelse tog påmø-
det torsdag den 21. januar beslutningen
om at etablere denne nye selvstændige
virksomhed.
Aarhus borgmester og formand for KL Ja-
cob Bundsgaard (S)mener, det er vigtige-
re end nogensinde, at KL og kommunerne
bliver skarpe på den front.
–Vi ved, at kompetenceudvikling hos
både ledere,medarbejdere og politikere
kommer til at spille en endnu større rolle
de kommende år, hvis vi skal sikre en til-
strækkeligt høj kvalitet i de beslutninger,
der tages i forhold til den velfærd, der skal
leveres. Det er vores ambitionmeddet nye
udviklingscenter at styrke vores indsats på
efteruddannelse, kompetenceområdet og
rådgivning, siger JacobBundsgaard.
Komponent omfatter blandt andet en sam-
menlægning af COK (Center forOffentlig
Kompetenceudvikling), KLK (KL’sKonsu-
lentvirksomhed) ogKL’s ledelsesområde.
Der altså tale om ydelser, der allerede til-
bydes under KL-paraplyen,men tanken
er, at det nye center vil givemere fokus
og energi til området og skabe en rød tråd
gennemde uddannelsestilbud og konsu-
lentydelser, der tilbydes.
– Det er vores ambition at skabe et center,
der kan levere ind til de konkrete behov,
der er i de enkelte kommuner.Med den
samlede kraft kan vi blive en væsentlig
aktør, når det handler om ledelsesudvik-
ling og faglig udvikling. Der bliver tale om
et center, der i den grad kender kommu-
nernes hverdag og fuldt ud forstår pro-
blemstillingerne og den kompleksitet, de
opererer i, siger Jacob Bundsgaard.

private laver noget godt til en fornuftig
pris, så kan kommunerne vælge det, siger
JacobBundsgaard.
KL-direktøren påpeger også, at Kom-
ponent ikke er etableret for at drive for-
retning.
– Det skal løbe rundt. Pointen er, at kom-
munerne selv er ejere, og Komponent
udbyder noget, kommunerne selv efter-
spørger. Komponent er enmulighed for
at skabe noget, der er behov for, til en
pris, der er til at havemed at gøre, siger
KristianWendelboe.

Corona skubbede på
Ifølge KristianWendelboe har en ny kon-
struktion længe været på tale, men det
var coronakrisen, der skubbede projektet
ud over rampen.
– Der er et overlapmellemCOKogKLK,
og vi har længe diskuteretmuligheden
for en ny konstruktion. Den udløsende
faktor var corona. Under den første bølge
kunne vi konstatere, at kommunerne
efterspurgte flere ting fra fællesskabet
og KL. Der blev stablet uddannelsestil-
bud på benene og så videre.Men det satte
også lys på, at der var nogle behov, og det
medførte, at vi sagde, nu rykker vi, for-
klarer KristianWendelboe.
Etableringen af det nye udviklingscenter
blev som sagt besluttet på KL-bestyrel-
sesmøde torsdag den 21. januar. Officielt
træder den nye virksomhedskonstrukti-
on i kraft 1. april. Menmed bestyrelsens
beslutning er det nye udviklingscenter
allerede en realitet.
Somnoget af det første vil der nu blive
slået en stilling op som direktør for
Komponent. I den forbindelse siger KL-
næstformand, Kalundborgs borgmester
Martin Damm:
–Det bliver en stor og spændende ud-
fordring at stå i spidsen for Komponent.
Centeret har allerede rigtigmange dyg-
tigemedarbejderemed stor erfaring i at
rådgive og uddanne kommunernes ledere
ogmedarbejdere. Og en omfattende og
ambitiøs portefølje af relevante ydel-
ser og tilbud. Nu skal vi have fundet den
person, der skal stå i front for at udvikle
og etablere Komponent som det sted, der
kan understøtte den rivende og nødven-
dige udvikling, som kommunerne kon-
tant står i.• tkn@kl.dk

Der bliver ifølge formanden tale om
skræddersyede løsninger, baseret på, at
udviklingscenteret i tæt samspil medKL
identificerer behovene efteruddannelse
og rådgivning i kommunerne.
–Uanset omvi hjælpermed at forbedre
styringen på socialområdet, sparrermed
topledelsen eller kører et uddannelsesfor-
løb for økonomikonsulenter, stiller vimed
et hold, der forstår den kommunale drift,
de faglige dilemmaer og de ledelsesmæs-
sige aspekter, siger JacobBundsgaard.
Der er som sagt tale om en selvstændig
virksomhed, men den røde tråd forbin-
der det nye center med KL. Det tætte
samspil med KL sikres blandt andet ved,
at alle KL’s direktører med hver deres
fagområder indgår i den nye virksom-
heds bestyrelse.

Uafhængig økonomi
Komponent er som sagt en hel selvstæn-
dig virksomhedmed en økonomi, der er
helt separeret fra KL. Det betyder, at et
eventuelt overskud ikke kan kommeKL
til gavn.Men hvorfor give afkald på en
potentiel indtægt fra konsulentydelser og
efteruddannelse?
– Det er ikke et sted, der skal generere
store overskud, som kan bruges på andet.
Det handler om at udvikle stærke tilbud
til kommunerne. Er der overskud, kan det
føres tilbage til kommunerne, siger Jacob
Bundsgaard.
IfølgeKL’s administrerende direktør var
det etmål, at etableringen afKomponent
ikke skulle skabe ubalance iKL’s økonomi.
Udviklingscenteret skal finansiere sig selv.
–KL skal ikke gennemføre besparelser for
at etablereKomponent. Omvendt, hvis det
kommer til at gå enormt godt økonomisk,
så har vi heller ikkemuligheder for at
trække indtægter ud,men så harKompo-
nent bedremuligheder for at udvikle sig,
sigerKristianWendelboe.
BådeKL-formanden ogKL-direktøren
understreger, at der ikke er tale omat lave
en forretning, der skal konkurreremedde
private aktører indenfor efteruddannelse
og konsulentydelser.
–Det handler ikke omat erobremarkeds-
andel. Det handler omat lave kvalificerede
tilbud til kommunerne.Den konsulent-
funktion, der ligger i Komponent, skal ikke
konkurreremedde private udbydere.Hvis

For både ledere, medarbejdere og po-
litikere spiller kompetenceudvikling en
afgørende rolle i fremtidens velfærds-
samfund, mener KL-formand Jacob
Bundsgaard, der glæder sig over etable-
ringen af det nye udviklingscenter.


