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Kattegat 2022 – Opfølgningsdag 

Rammeprogram: 
Kl. 10.00: VELKOMST, HILSE PÅ OG RAMMESÆTNING 
Vi får lejlighed til at hilse på hinanden og får rammesat dagen 

 Hvad har fyldt hos os siden sidst og hvad har overrasket os? 
 Genbesøg af ”min mærkesag” fra Kattegat – hvordan har det udviklet sig? Er det stadig aktuelt? Har 

omstændighederne (enten politisk, økonomisk eller andet) påvirket muligheden for at gennemføre 
mærkesagen positivt eller negativt? Deling af gode og mindre gode erfaringer. 

 

Kl. 10.45: TEMA 1: ØKONOMI OG BUDGET 
Den første budgetproces er overstået. Vi drøfter både indhold og proces med fokus på at indgå i 

budgetprocessen som nyvalgt. Hvor bør man lægge sine kræfter og hvad vil være anderledes næste gang? 
Hvordan fungerer budgetlægningen i praksis i andre kommuner? Vi kommer bl.a. ind på: 

 Hvordan var den første budgetproces? Hvilken rolle spillede vi som nyvalgte? 
 Hvad er idealerne, og hvordan fungerer det så i praksis? 
 Hvordan påvirker omstændigheder som partistørrelse, at være en del af flertallet eller mindretallet, 

det at være nyvalgt, forståelse for kommunal økonomi og forhandlingserfaring din rolle og 
muligheder i budgetprocessen? Hvad kan man selv gøre for at få indflydelse? 

 Forhandlingsteknik i praksis. Hvordan indgår man i forhandlinger på en konstruktiv måde? Hvad er 
balancen mellem at stå fast på sine krav/mærkesager og gå på kompromis?  

 
Kl. 12.30: FROKOST 
 
Kl. 13.30: TEMA 2: DE TRE SAMSPIL – KOMMUNALBESTYRELSEN, FORVALTNINGEN OG BORGERNE 
Som kommunalpolitiker indgår du i mange samspil. Tre af de vigtigste samspil er samspillet med resten af 

kommunalbestyrelsen, samspillet med forvaltningen og samspillet med borgerne. Under dette tema dykker vi 
ned i disse samspil og lægger op til debat og drøftelse af, hvordan dine oplevelser med samspillene har været 

det første år, og hvad du kan have fokus på fremadrettet. Vi kommer blandt anden ind på: 
 Hvad skal der til for at få et godt samarbejde i kommunalbestyrelsen? Hvad er vigtigt for dig, hvad 

oplever du er vigtigt for de øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen og hvad kan du gøre for at 

fremme en god uenighedskultur? 
 Hvilke dilemmaer eller undringer har du haft om samspillet med forvaltningen i dit første år som 

kommunalpolitiker? Hvad er de typiske faldgruber, og hvordan spiller man hinanden gode? 
 Har jeg/vi levet op til egne (høje) ambitioner om borgerinddragelse, og hvordan vil jeg arbejde med 

det fremadrettet? Hvad er min rolle som kommunalpolitiker på sociale medier, og hvordan bliver 
sociale medier et sted for positiv borgerinddragelse og ikke blot en kampplads med brok og hård 

tone? 
 
 



2 
 

Kl. 15.30: POLITIKERNES TIME: HVAD HAR VI LÆRT OG HVAD ER STADIG SVÆRT? 
Den sidste del af programmet er afsat til en mere fri drøftelse af selvvalgte temaer. Du får mulighed for at 

drøfte dilemmaer og dele gode og dårlige erfaringer fra det første år i kommunalpolitik med andre i samme 
situation og høre deres erfaringer. Vi deler os op i grupper med temaer efter eget valg. Der bliver mulighed 

for at tale om temaer som fx: 
 Oplever jeg, at jeg gør en forskel, og hvordan gør jeg faktisk en forskel? 
 Hvordan arbejder jeg med at komme igennem med mine mærkesager? I partiet? I udvalget? I 

kommunalbestyrelsen? I pressen? 
 Hvordan oplever jeg, at jeg/politikerne bliver betjent af forvaltningen? Hvad kan man selv gøre for at 

betjeningen bliver så god som mulig? 
 Hvordan arbejder jeg med politikområder uden for mit eget fagudvalg? Gør jeg overhovedet det? 

Hvor er indflydelsesmulighederne der? 
 Hvilke inspirationer har vi brug for i vores politikudvikling, og hvordan sørger jeg for at blive 

”forstyrret” med input udefra? 
 Hvad er vigtigt for mig for at trives i politik i en længere periode? Hvordan holder jeg fast i gejsten og 

motivationen fra da jeg var helt nyvalgt? 
 Hvordan får jeg inddraget borgerne mere i min egen og kommunalbestyrelsens politikudvikling? 

 

Kl. 17.00: Tak for i dag 


