
Komponent  og KL udbyder i valgperioden 2022-2025 en række aktiviteter, der 
understøtter dit virke som kommunalpolitiker, udvalgsformand eller borgmester.

TILBUD TIL 
KOMMUNALPOLITIKERE



Kommunernes opgaveportefølje er større end nogensinde. Kompleksiteten i opgaverne er stigende, og 
mange velfærdsløsninger forudsætter samarbejde på tværs af sektorer, niveauer og organisationer for at 
tage udgangspunkt i borgerens liv. Kommunalbestyrelserne er krumtappen i at få de mange hensyn til at 
mødes og sikre, at både borgere og virksomheder oplever en god og effektiv offentlig sektor.
 
For at understøtte dig som kommunalpolitiker tilbyder KL og Komponent – Kommunernes Udviklingscenter 
en række aktiviteter og tilbud med afsæt i fem temaer/behov:

  DET POLITISKE LEDERSKAB
  NY I KOMMUNALPOLITIK
  DEN DEMOKRATISKE SAMTALE
  KOMMUNALPOLITIKERENS VÆRKTØJSKASSE
  SAMARBEJDE MED FORVALTNINGEN

Læs mere om de fem temaer på sidste side. 

På de kommende sider finder du en oversigt over aktiviteter og tilbud målrettet kommunalpolitikere, udvalgs-
formænd og borgmestre. Oversigten fungerer samtidig som en tidslinje, så du har overblik over, hvornår de 
enkelte tilbud gennemføres. Oversigten er dynamisk og opdateres løbende i takt med, at efterspørgel og 
behov udvikler sig. Du kan altid finde den opdaterede oversigt på komponent.dk/politiker. 

Hvis du har spørgsmål til KL og Komponents aktiviteter og tilbud, er du velkommen til at kontakte os: 

Rune Herlin Kamstrup   Anne Birgitte Dyhrberg-Nørregaard
Chefkonsulent, Komponent   Specialkonsulent, KL 
T: 8779 6391    T: 3370 3713
E: ruhk@komponent.dk   E: abdn@kl.dk

SKRÆDDERSYEDE FORLØB FOR JERES KOMMUNAL-
BESTYRELSE

Lokale behov kræver skræddersyede løsninger tilpasset jeres kommunalbestyrelse. Som kommunernes 
udviklingscenter har Komponent et indgående kendskab til kommunalbestyrelsens rammevilkår. Derfor kan vi 
hjælpe jer med at lave skræddersyede forløb om:  

  Intro til den nye valgperiode
  Bedre samarbejde i kommunalbestyrelse og samspillet med forvaltningen
  Kommunalbestyrelsens ledelse gennem visioner og mål
  Borgerinddragelse og samspil med centrale interessenter
  Kommunalpolitikeren som medlem af bestyrelser, råd, nævn eller udvalg



KATTEGAT 2022 FOR NYVALGTE KOMMUNALPOLITIKERE

Et intensivt introforløb, hvor du som nyvalgt får lejlighed til at reflektere over rollen som kommunalpolitiker og 
arbejdet i kommunalbestyrelsen samt opbygge netværk blandt andre nyvalgte. Forløbet vil være en kombi-
nation af oplæg, dialog, træning og erfaringsudveksling med erfarne kommunalpolitikere. Temaerne dækker
bl.a. det politiske lederskab anno 2022, den kommunale økonomi og budget, de juridiske rammer og handle-
muligheder samt samspillet med kommunalbestyrelsen, forvaltningen og omverdenen.

1. kvt. 2022

SAMARBEJDET MELLEM BORGMESTER OG 
KOMMUNALDIREKTØR

Forløb for nye konstellationer af borgmester og kommunaldirektør. Forløbet er bygget op over forskellige 
dialogformer, ekspertoplæg og fælles diskussioner. Deltagerne kommer til at arbejde intenst i makkerpar, og 
får god tid til at få talt tingene grundigt igennem og give samarbejdet en god start.

SAMARBEJDET MELLEM UDVALGSFORMAND OG 
DIREKTØR

Forløb for nye konstellationer af udvalgsformand og direktør. Forløbet skaber et fælles ståsted for det frem-
tidige samarbejde, og deltagerne hører erfaringer og refleksioner fra andre kommuner. Vi ser bl.a. nærmere 
på det tværgående samarbejde mellem udvalgene og forholdet mellem politik og administration.

INTRO FOR NYVALGTE BORGMESTRE: BORGMESTERFORLØB 

Borgmesterforløbet er eksklusivt for borgmestre og har fokus på udvikling af det politiske lederskab gennem 
hele valgperioden. Intro for nyvalgte er din indgang til forløbet, som ny borgmester.

WEBINARRÆKKE: ANALYSE OG DATAFORSTÅELSE

Denne webinarrække giver indspark til en styrket forståelse af data og analyse ift. det politiske arbejde. Bliv 
skarp på, hvordan du forholder dig nuanceret til data og analyser, hvordan I skaber det gode samarbejde 
med forvaltningen ift. bestilling af analyser, og hvordan I kan formulere politiske mål, så det er muligt at måle 
resultaterne. 



KL og Komponents tilbud til kommunalpolitikere udvikles løbende. Følg med på 
komponent.dk/politiker eller tilmeld dig nyhedsbrevet på komponent.dk/nyhedsbrev

3. kvt. 2022

KOMMUNALPOLITIK OG SOCIALE MEDIER (WEBINAR)

Hvordan fungerer de sociale medier, og hvorfor fremmer de tilsyneladende indhold med følelser og konflikt? 
Mange kommunalpolitikere bruger de sociale medier aktivt i dialogen med borgerne – til at udvikle politik, 
til at få gode idéer og til at vise vælgere, at de er deres stemme. Det er også på de sociale medier, at mange 
bliver konfronteret med kritik, lobbypres fra organisationer og shitstorms. Bøvler du med SoMe, er dette 
webinaret for dig.

POLITIKERFORLØB FOR UDVALGSMEDLEMMER

Politikerforløb for udvalgsmedlemmer er et nyt tilbud til dig, som ønsker et koncentreret fagligt boost på dit 
udvalgsområde. Du får ny indsigt og viden om hovedtemaer, ligesom forløbet sætter spot på dit handlings-
rum som politiker. Forløbet udbydes bl.a. på områderne teknik, miljø og klima, børn og unge samt kultur og 
fritid. 

ØKONOMI FOR POLITIKERE

En intensiv dag om kommunal økonomi og budgetlægning. Du får bl.a. indblik i rammerne for den kommu-
nale økonomi, finansieringen, udgiftstyperne og det økonomiske årshjul. Du får desuden en forståelse for den 
løbende økonomistyring og politikernes rolle i denne.

BORGMESTERFORLØB – BORGMESTER I EN KOMPLEKS 
SAMTID

Borgmesterforløbet er eksklusivt for landets 98 borgmestre. Forløbet giver dig som kommunalpolitisk tople-
der mulighed for at arbejde målrettet med udviklingen af dit politiske lederskab gennem hele valgperioden.

2. kvt. 2022

BORGMESTERNETVÆRK 2022-2025

Borgmesternetværk er eksklusivt for de 98 borgmestre. Netværkene tilbyder en kombination af fagligt input, 
videndeling og sparring. Alt sammen på tværs af kommuner og partier og i et fortroligt, kollegialt rum.



KOMMUNALPOLITIKER OG BESTYRELSESMEDLEM I 
KOMMUNALT EJEDE SELSKABER

Bliv klogere på opgaven og rollen som medlem af bestyrelsen i et kommunalt ejet selskab, herunder de op-
mærksomhedspunkter og muligheder, det indebærer for dig som bestyrelsesmedlem, for kommunen som ejer 
og myndighed, samt for selskabet.

FÆLLESKOMMUNALT POLITIKERDØGN

Hvordan får du mest mulig politik ud af din tid som kommunalpolitiker? Og hvad er dit handlingsrum lokalt? 
Fælleskommunalt politikerdøgn giver værktøj og inspiration, så du kan vælge, hvordan du løfter dit hverv som 
politiker bedst muligt. 

DIGITAL OPFØLGNINGSDAG: KATTEGAT 2022

Et genbesøg af temaerne fra Kattegat 2022. Som nyvalgt har du gjort dig dine første erfaringer som 
kommunalpolitiker og været igennem den første budgetproces. Hvad kalder det på af politisk lederskab? 
Den digitale opfølgningsdag er en mulighed for at stoppe op og reflektere over det første år af valgperioden 
sammen med andre nyvalgte.

SKRÆDDERSYET FORLØB: SAMTALE, SoMe OG SHITSTORMS

Aldrig før har vi haft så mange medier – nyhedsmedier, sociale medier og underholdningsmedier. Hvordan 
arbejder medierne, og hvordan møder du dem som kommunalpolitiker? Borgerdialogen er blevet mere 
digital, direkte og ikke bundet af tid og sted. Det har sine fordele, men særligt på de sociale medier kan tonen 
være hård – pludselig kan man stå i en shitstorm og have behov for krisehåndtering. Få rådgivning og spar-
ring i den digitale borgerdialog, i at håndtere medierne, navigere i kriser og skærp din indsats på de sociale 
medier eller foran kameraet.

4. kvt. 2022

1. kvt. 2023

FORLØB FOR NYE UDVALGSFORMÆND

På forløbet vil du via oplæg, dialog og refleksion få mulighed for at træne rollen som udvalgsformand. Vi 
arbejder bl.a. med kendetegn for det gode politiske møde, den politiske mødelederrolle, årshjul og 
dagsordener samt samarbejdet på tværs af udvalg og med eksterne interessenter.



For at understøtte dig som kommunalpolitiker tilbyder KL og Komponent samlet en række aktiviteter og tilbud 
med afsæt i fem temaer/behov:

  DET POLITISKE LEDERSKAB
Politisk lederskab handler om at sætte retning for kommunens udvikling og balancere hensyn på tværs af de 
kommunale områder – mellem økonomi, arbejdsgiverrollen, faglighed og borgernes behov. Forventningerne 
til dig som kommunalpolitiker er både at du er visionær og at du kan læse konkrete problemer. Særligt opga-
ven med visioner og retning kan være vanskelig at finde tid til i en travl hverdag med mange sager. Forløb og 
netværk kan give input og inspiration.

  NY I KOMMUNALPOLITIK
Som nyvalgt kommunalpolitiker får du fra den ene dag til den anden et stort ansvar for udviklingen og ret-
ningen af kommunen sammen med den øvrige kommunalbestyrelse. Det er en stor og kompleks opgave, som 
kalder på introduktion til arbejdet i både den enkelte kommune og fælleskommunalt.
 

  DEN DEMOKRATISKE SAMTALE
Som politiker bliver du ikke kun målt på konkrete resultater, men også på, hvordan resultaterne er nået. Det 
forudsætter responsivitet og borgerdialog – også når samtalen i stigende grad bliver digital.
 

  KOMMUNALPOLITIKERENS VÆRKTØJSKASSE
Kommunerne er store, professionelle organisationer, og som kommunalpolitikere har I ansvaret for at sætte 
retning for kommunens udvikling. Det sker i kommunalbestyrelsen og i de politikske udvalg. Desuden udpeges 
en del kommunalpolitikere til at sidde i bestyrelsen i de kommunale selskaber, kultur- og uddannelsesinstituti-
oner. Alt i alt er der tale om en omfangsrig og mange facetteret ledelsesrolle, som forudsætter en veludrustet 
værktøjskasse.
 

  SAMARBEJDE MED FORVALTNINGEN
Det forudsætter et godt samspil med forvaltningen, når lokalpolitiske beslutninger skal omsættes til virkelig-
hed i mødet med borgerne. Flere undersøgelser viser, at de fleste kommunalpolitikere har blik for, hvordan 
deres adfærd påvirker ledelsen i kommunen og forstår deres rolle i den kommunale styringskæde.
 

TILBUD TIL 
KOMMUNALPOLITIKERE 




