
Kattegat 2022 er et introforløb for nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer. Kattegat er både for 
kommunalpolitikere, der for første gang bliver valgt til en kommunalbestyrelse ved valget i november 2021, 
og for kommunalbestyrelsesmedlemmer, der tidligere har været medlem, men efter en pause er tilbage i 
kommunalbestyrelsen.

Kattegatforløbet supplerer kommunernes egne lokale introduktionsforløb og giver nyvalgte kommunalpoli-
tikere en grundlæggende introduktion til rollen som kommunalpolitikere. 

På Kattegat 2022 får de nyvalgte kommunalpolitikere vigtig viden om rammerne for det kommunalpolitiske 
virke. Men Kattegat er også en træningsbane, hvor deltagerne sammen med andre nyvalgte får mulighed 
for at drøfte opgaver og dilemmaer, man vil møde som kommunalpoltitiker. Det sker bl.a. via relevante 
cases fra den fiktive Kattegat Kommune og gennem drøftelser blandt deltagerne på baggrund af oplæg fra 
erfarne politikere og andre gæster. 

Kattegat 2022 er et sammenhængende forløb, som afholdes over tre dage (fra torsdag eftermiddag til 
lørdag ved frokosttid) med overnatning og aftenprogram. 

Programmet for Kattegat 2022 er under udvikling. Der sker ved inddragelse af politikere, direktører og 
øvrige interessenter og på baggrund af evalueringerne fra Kattegat 2018 og nyeste viden om udvikling af 
kommunestyret. 

RESERVER PLADSER ALLEREDE NU
I kan allerede nu reservere pladser på Kattegat 2022. Send blot en mail til koordinator Line Mortensen på 
lm@komponent.dk med information om ønsket kursusdato og sted, forventet antal deltagere og kontakt-
oplysninger. Så kontakter vi jer for en endelig tilmelding efter kommunalvalget. 

Den 20. – 22. januar 2022
Comwell Roskilde
Comwell Sorø
Hotel Koldingfjord
Radisson Silkeborg
Comwell Aalborg

Den 3. – 5. februar 2022
Comwell Klarskovgaard - Korsør
Comwell Køge
Hotel Opus Horsens
Radisson Silkeborg

Den 24. – 26. februar 2022
Comwell Roskilde
Comwell Holte
Frederik VI’s Hotel – Odense
Hotel Koldingfjord

Den 3. – 5. marts 2022
Comwell Køge
Comwell Sorø
Frederik VI’s Hotel – Odense
Hotel Opus Horsens

Den 10. – 12. marts 2022
Comwell Klarskovgaard - Korsør
Comwell Holte
Radisson Silkeborg
Comwell Aalborg

Den 24. – 26. marts 2022
Comwell Roskilde
Munkebjerg Hotel
Frederik VI’s Hotel – Odense
Radisson Aarhus
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