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Rammeprogram: Kattegat 2022 
 

TORSDAG 
15.30  Ankomst, check-in og kaffe 

 

 Velkomst 

Velkomst og introduktion til Kattegat 2022. Forventningsafstemning og præsentation af både 

de andre nyvalgte kommunalpolitikere på forløbet og de to kommunaldirektører, der er 

tovholdere på dagene. 

 

 Kommunalbestyrelsen og den politiske ledelsesopgave 

Vi dykker ned i kommunalbestyrelsens arbejde og din rolle som folkevalgt i et repræsentativt 

demokrati. Hvordan arbejder en kommunalbestyrelse? Hvad er din rolle som del af den 

samlede politiske ledelse – og hvordan varetager du din rolle? Hvordan afvejer man egne 

politiske mål over for hensynet til at kommunalbestyrelsen samlet set opnår resultater? 

Drøftelsen giver dig mulighed for at forholde dig til, hvordan du kan og vil tage del i 

kommunalbestyrelsens arbejde og bidrage til kommunens udvikling, og hvilke 

opmærksomhedspunkter, der særligt kan være for nyvalgte. 

 

 Hvad brænder jeg for som politiker? 

Du og de andre nyvalgte lærer hinanden bedre at kende. Hvorfor er I gået ind i 

kommunalpolitik? Hvad brænder I for? 

 

 Samspillet mellem jer som politikere og borgerne i kommunen 

Du får lejlighed til at drøfte erfaringer og dilemmaer ved borgerinddragelse i et repræsentativt 

lokaldemokrati. Hvorfor skal borgerne inddrages i politikudviklingen? Hvad kan du som 

politiker overveje, når du indgår i de forskellige aspekter i borgerinddragelse uanset om det er 

i dialog med borgere og andre aktører i lokalsamfundet eller den formaliserede inddragelse 

igennem høringer, råd og nævn? Hvad betyder det for dialogen med borgerne, at meget af 

den politiske debat foregår på sociale medier?  

 

Middag 

 

Min første periode: Dialog med kommunalpolitikere der var nyvalgte i 2018 

Vi får besøg af to kommunalbestyrelsesmedlemmer som havde deres første valgperiode i 

2018-2021. De deler ud af deres erfaringer og perspektiver – fx i forhold til at få indflydelse, 

samspillet med andre politikere, forvaltningen og borgerne, brugen af sociale medier og 

prioritering af ens tid – der vil være god tid til spørgsmål og debat. 
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21.30 Dag 1 slutter 

 

FREDAG 
08.30 Opfølgning på dag 1 og introduktion til dag 2 

 

Et stærkt kommunalt fællesskab  

Her får du de fælleskommunale briller på. Hvad er det, der binder kommunerne sammen? 

Hvilke dagsordner er de 98 kommuner optaget af nu? Og hvilke muligheder og udfordringer 

tegner sig for kommunerne i valgperioden 2022-2025?   

 

En direktør fra KL deler KL’s analyse af, hvor det kommunale fællesskab skal bevæge sig hen 

fremadrettet. Hvilken rolle spiller KL som aktør i udviklingen af velfærden og som 

interessevaretagelses- og arbejdsgiverorganisation for kommunerne. Der lægges op til dialog 

om, hvilken rolle det fælleskommunale samarbejde spiller for dit politiske arbejde lokalt.  

 

Dydens vej. Om de juridiske rammer, regler og muligheder for det politiske arbejde 

Du vil få adgang til og blive præsenteret for videoer om de mest centrale juridiske begreber 

med betydning for dig som kommunalpolitiker. Du kommer til at drøfte begreberne med de 

andre nyvalgte med udgangspunkt i en case, hvor du kan reflektere over egen rolle og kontekst 

ift. de juridiske begreber. De centrale begreber, der fokuseres på er:  

 

- Ansvar 

- Initiativret 

- Sagsindsigt 

- Tavshedspligt 

- Inhabilitet 

- Embedsværkets rådgivning 

 

Frokost 

 

To fortællinger fra borgmesterens stol - at lede en kommune og borgmesterens rolle i verden 

udenfor kommunegrænsen 

Vi får besøg af to borgmestre, der giver hver deres perspektiv på kommunalbestyrelsens 

arbejde. Du vil blandt andet få perspektiver på den politiske ledelsesopgave, samarbejdet i 

kommunalbestyrelsen, politiske processer og hvordan man skaber et flertal. Borgmestrene vil 

desuden fortælle om borgmesterrollen, de fælleskommunale samarbejder, relationen til resten 

af kommunalbestyrelsen og forvaltningen, kommunens relationer til andre kommuner, 

regionen, staten osv. Du får mulighed for at stille spørgsmål til og debattere med 

borgmestrene. 
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Når pengene skal passe – om den kommunale økonomi 

Du får en introduktion til nøglebegreber og opmærksomhedspunkter ift. kommunernes 

økonomi og økonomiens betydning for det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen. Du 

præsenteres også for kommunernes rolle i den samlede velfærdsøkonomi. Nøglebegreberne 

og opmærksomhedspunkterne bliver sat i spil ved det efterfølgende budgetspil. 

 

Middag 

 

Den økonomiske prioritering i Kattegat Kommune – et budgetspil 

Hvad er vigtige opmærksomhedspunkter i prioriteringen af kommunens budget? Hvordan 

kommer man igennem med sine ønsker?  

Du skal prioritere i Kattegat Kommunes økonomi sammen med de andre nyvalgte. 

Budgetspillet lægger op til dialog om dilemmaerne i budgetprocessen. Undervejs kommer 

nøglebegreberne fra økonomioplægget i spil, så du får mulighed for at træne dem i en 

simuleret situation, ligesom du får lejlighed til at overveje strategi og forhandling.   

 

21.00 Dag 2 slutter 

 

LØRDAG 
08.30 Opfølgning på dag 2 og introduktion til dag 3 

 

 Samspillet i kommunalbestyrelsen 

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen har de bedste vilkår, når der er en gensidig tillid 

og gode relationer mellem dig og dine politiske kollegaer. Hvordan får I et godt samarbejde i 

kommunalbestyrelsen med plads til uenighed men med respekt på tværs? Hvilke roller og 

opgaver er der i kommunalbestyrelsen og udvalgene? Hvordan arbejder I med 

mindretalsbeskyttelse? Hvordan håndterer I, når det interne samspil går skævt, eller 

kollegaerne agerer grænseoverskridende? 

 

Samspillet mellem jer som politikere og forvaltningen 

Hvad er forvaltningens rolle og betydning, og hvordan bliver det samspil konstruktivt? Du får 

en introduktion til forvaltningens arbejde og roller ift. det politiske niveau. Fokus er på det 

gode samspil. Du og de andre nyvalgte arbejder med en case og drøfter nogle af de 

spørgsmål og dilemmaer, der kan opstå i samarbejdet mellem politikere og embedsmænd. 

 

Dig, din sag – og det politiske lederskab 

De tre dage samles op med at vende tilbage på den sag, som du brænder for, og som der var 

fokus på i fredagens program. I tager to og to udgangspunkt i egne sager og overvejer, hvilket 

nye perspektiver der er kommet til i løbet af kurset, hvordan der kan arbejdes med sagen, de 
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første skridt, hvem der skal inddrages, og om der er kommet nyt perspektiv på din rolle som 

politisk leder.  

 

13.00 Sandwich to-go. Tak for denne gang og på gensyn! 


