
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/politik. 

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:  

  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



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

KOM GODT VIDERE SOM TIDLIGERE BORGMESTER

Er du tidligere borgmester, og vil du videre i en toplederstilling eller en bestyrelsespost i den offentlige, 
private eller frivillige sektor? Med et individuelt forløb afklarer vi sammen dine kompetencer, markedsværdi 
og muligheder.

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.
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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.

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, klima og miljø, børn og unge, kultur og fritid, 
beskæftigelse samt social og sundhed. 
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MEDIETRÆNING TIL MEDLEMMER AF KOMMUNAL-
BESTYRELSER

Hvordan leverer du det vellykkede interview som udvalgsformand, borgmester eller repræsentant for by-
rådet? Hvilke faldgruber skal du undgå, når kameraet ruller? Og hvad afgør egentlig, om en sag bliver en 
god historie i medierne? Gennem oplæg, diskussioner og interviewøvelser foran kamera bliver du og dine 
politiske kollegaer i byrådet trænet i at brænde igennem med jeres budskaber – også når sagen bliver kritisk. 
Træningen foregår hos jer med fokus på det, I har mest brug for.

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.

FIND DET GODE BUDSKAB OG FÅ DET LEVERET I MEDIERNES 
VILDE VESTEN

Du har knoklet, diskuteret og forhandlet – resultatet er på plads - hvordan får du historien ud over rampen? 
På dette kursus lærer vi dig, hvordan du trækker de vigtigste og skarpeste budskaber ud af et komplekst og 
teknisk materiale, og gør det til brugbar kommunikation. Vi lærer dig også at få budskaberne leveret – uanset 
om det er i foreningen, i avisen eller på de sociale medier.

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.



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? 
Opfølgningsdagen er en mulighed for at stoppe op og reflektere over det første år af valgperioden sammen 
med andre nyvalgte.
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KOMMUNALPOLITIKERE OG BESTYRELSESMEDLEMMER 
I KULTURINSTITUTIONER

Som kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem af en kulturinstitution spiller du en stor og aktiv rolle i den enkelte 
bestyrelse, men også i samspillet mellem institutionen og kommunalbestyrelsen samt øvrige interessenter 
som fx staten og fonde. På dette kursus kommer vi bl.a. omkring de regulative rammer omkring ansvar, roller, 
ejerformer, finansiering mv. i kulturinstitutionerne, samarbejdet mellem bestyrelsen og kulturinstitutionernes 
direktion.

REGIONALE KONFERENCER- DIT POLITISKE LEDERSKAB I 
FREMTIDENS VELFÆRDSSAMFUND

De kommende år vil byde på skarpe velfærdsprioriteringer og en balance mellem drift og udvikling i kom-
munerne. Samtidig er politikerrollen under hastig udvikling, i takt med stigende forventninger fra borgerne, 
manglende hænder og globale udfordringer. De regionale konferencer tilbyder et unikt rum, hvor vi sammen 
sætter spot på din rolle og lederskab som kommunalbestyrelsesmedlem samtidig med, at der vil være rig 
mulighed for at blive inspireret, sparre med ligesindede og få input med hjem.



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 


