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Kattegat 2018 
– program 



 
 

Program for Kattegat 2018 

TORSDAG 

Kl. 15.30 Ankomst, check-in og sandwich 

Kl. 15.45 Velkomst  
Velkomst og introduktion til Kattegat 2018. Vi afstemmer forventninger, og du 
bliver præsenteret for tovholderne og de øvrige nyvalgte kommunalpolitikere på 
forløbet. 
 
Kommunerne anno 2018 – opgaver, roller og samfundstendenser 
Du får et bredt perspektiv på kommunens opgaver og roller anno 2018 og 
kommunernes betydning som en grundpille i velfærdssamfundet og det 

danske demokrati. Du får også et konkret billede af nogle af de 
samfundstendenser, der påvirker den offentlige sektor og kommunerne i 
disse år, og som har betydning for kommunalbestyrelserne og de dagsordener, 
du som kommunalpolitiker kan møde gennem hele valgperioden. 
 
Kommunalbestyrelsen og den politiske ledelsesopgave 
Vi zoomer ind på arbejdet i kommunalbestyrelsen og hvervet som lokal 

folkevalgt. Hvordan arbejder en kommunalbestyrelse, hvor alle andre end 
borgmesteren er fritidspolitikere? Hvordan kan du agere i og spille 
sammen med resten af kommunalbestyrelsen? Hvad betyder det for dig og 
dit politiske virke, at du hele tiden skal afveje dine egne politiske mål over 
for hensynet til, at kommunalbestyrelsen opnår resultater? 
Drøftelsen giver dig et afsæt for at forholde dig til, hvordan du vil tage del 

i kommunalbestyrelsens arbejde og bidrage til det politiske lederskab, og 
hvilke opmærksomhedspunkter der særligt kan være for nyvalgte. 
 
Hvorfor er jeg gået ind i politik? 

Du og de andre nyvalgte lærer hinanden bedre at kende. Hvorfor er I gået 
ind i kommunalpolitik? Og hvad brænder I hver især for? Sammen 
forbereder I også spørgsmål til de to erfarne kommunalbestyrelsesmedlemmer, 

som I skal møde efter middagen. 

Kl. 18.30 Middag 

Kl. 19.30 
 

 
 
 
 
 

 

FREDAG 

Møde med to erfarne kommunalpolitikere 
Vi får besøg af to kommunalbestyrelsesmedlemmer, som havde deres første 

valgperiode i 2014-2017. De deler ud af deres erfaringer og perspektiver – fx ift. 
Samspillet med andre politikere, forvaltningen og borgerne, brugen af sociale 
medier og prioritering af ens tid – og der lægges på til spørgsmål og debat.  
 
 
 

Kl. 09.00 Introduktion til dagens program 
Der samles op på torsdagens program, og dagens program præsenteres. 
 
De juridiske rammer og arbejdsvilkår  
Du får overblik over de vigtigste juridiske rammer for arbejdet i 
kommunalbestyrelsen. Spillebanen kridtes op med fokus på udvalgte temaer, 

bl.a. møderne i kommunalbestyrelse og udvalg, offentlighed, tavshedspligt og 



 
 

inhabilitet. Derudover sætter vi fokus på centrale spørgsmål ift. arbejdsvilkår og 
rammer: Hvordan bliver en sag til? Hvilke rettigheder og pligter har du som 
kommunalbestyrelsesmedlem? Og hvilket ansvar har du? 
Borgmesterperspektiv på det politiske arbejde  
Vi får besøg af to borgmestre, der giver deres perspektiv på 

kommunalbestyrelsens arbejde. Du vil bl.a. få perspektiver på samarbejdet i 
kommunalbestyrelsen, politiske processer, borgmesterens rolle og relation 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. 

Kl. 12.00 Frokost 

Kl. 13.00 Samspillet mellem kommunalbestyrelsen og forvaltningen  
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 konkret 

case og drøfter nogle af de spørgsmål og dilemmaer, der kan opstå i 
samarbejdet mellem politikere og embedsmænd, hvilke forventninger parterne 

kan have til hinanden, og hvilke overvejelser det kan give anledning til. 
  
Samspillet med borgerne  
Du får kendskab til forskellige måder at spille sammen med borgerne på i 
udviklingen af politik – dels som samlet kommunalbestyrelse, dels som 
individuel politiker. Vi inddrager konkrete eksempler fra kommunerne og drøfter 

opmærksomhedspunkter, dilemmaer og muligheder i samspillet med borgerne. 
Hvilke forventninger kan du blive mødt med? Og hvorfor er det vigtigt at 
overveje balancen mellem repræsentation og inddragelse?  
 
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. Senere på dagen får du og de andre nyvalgte 

mulighed for at træne begreber og opmærksomhedspunkter i praksis.  
 
Opvarmning til budgetforhandlingen i Kattegat Kommune 
Der varmes op til budgetforhandlingen i Kattegat Kommune, som er øvebanen, 
hvor du får mulighed for at deltage i en fiktiv budget-forhandling. Du bliver 

præsenteret for kommunens økonomiske situation og de centrale dokumenter i 
budgetforhandlingen, som foregår efter middagen. 

Kl. 17.45 Middag og pause 

Kl. 19.15 Budgetforhandlingen i Kattegat Kommune  

Målet med budgetforhandlingen er at få vedtaget et budget for Kattegat 
Kommune. Du bliver placeret i én af tre partigrupper, der tilsammen udgør 
kommunalbestyrelsen. Du vil undervejs få mulighed for at træne bl.a. 
forhandlingsstrategier, argumenter, mediestrategier og økonomisk forståelse. 

 
 

LØRDAG  

 

Kl. 08.30 Introduktion til dagens program  
Dagens program præsenteres, og der samles kort op på de foregående dage.  
 



 
 

KL – kommunalbestyrelsernes organisation  
Kommunernes Landsforening (KL) er til for kommunalbestyrelserne og 
arbejder for at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for kommunal-
bestyrelserne. KL fortæller om arbejdet og relationen mellem KL og 
kommunalbestyrelserne. Hvilken værdi og hvilke muligheder får 

kommunalbestyrelserne med KL? Hvad kan du bruge KL til som 
kommunalpolitiker? Og hvordan får kommunalbestyrelsen indflydelse i det 
fælleskommunale arbejde? 
 
Politikarbejdet – hvordan går jeg til en sag?  
Med afsæt i temaerne og drøftelserne på Kattegat 2018 arbejder du sammen 

med resten af de nyvalgte med, hvordan man kan gå til en sag, og hvordan man 
kan identificere det politiske i en sag. Afsættet er en hverdagsnær case, som 
lægger op til refleksion og debat og rummer eksempler på nogle af de 
problemstillinger og dilemmaer, som du kan møde i løbet af valgperioden. 
 

Kl. 12.00 Afrunding og opsamling  
Der samles op på de tre dages forløb og evalueres. Du vil blive præsenteret for 
øvrige forløb til politikere fra KL og COK. 

Kl. 12.30 Frokost og på gensyn 
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