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16. november 2016, Comwell Kolding
15. december 2016, Hotel Comwell Køge Strand
24. januar 2017, Comwell Sport Rebild Bakker



2 Regionale Konferencer
Kommunestyret i forandring

PROGRAM
15.30 Ankomst – vand, kaffe, the og frugt

16.00 Fremtidens kommunale folkestyre
 Velkomst ved KL’s formand Martin Damm. 

 Rammerne og vilkårene for det kommunalpolitiske ar- 
 bejde er i markant forandring. Alle kommuner – og alle  
 kommunalpolitikere – står med forskellige udfordringer.  
 Men alle har også det til fælles, at politikerrollen og den  
 politiske proces ændrer karakter. 

 KL og kommunerne har en vigtig opgave i sammen at  
 finde svar på, hvordan fremtidens kommunale folkestyre  
 skal udvikle sig. 

 Konferencerne er første skridt i en proces, hvor kommu- 
 nerne og KL drøfter og finder fælles greb for den videre  
 udvikling af det kommunale folkestyre – lokalt og i det  
 kommunale fællesskab. 

16.15 Kommunerne set udefra
 Indspark ved Niels Krause-Kjær, journalist, forfatter og  
 kommentator (i Kolding og Køge) og Hans Engell, kom- 
 mentator (i Rebild).

 Hvordan ser kommunerne ud udefra? Hvad undrer og  
 forbløffer? Hvor kan vi gøre det bedre – hvorfor og hvor- 
 dan? Niels Krause-Kjær og Hans Engell giver deres per- 
 spektiv på kommunen. 

16.40 Politiske værksteder
 Introduktion til dagens tre politiske værksteder ved KL’s  
 næstformand Jacob Bundsgaard.

16.45 Vand, kaffe, the og frugt

17.00 Politisk værksted: 
 Politikerrollen og det politiske arbejde
 Det er vigtigt for vores repræsentative demokrati, at vi  
 fortsat har lokalpolitikere, der kan sikre demokratisk  
 opbakning, varetage det politiske lederskab og skabe  
 resultater for borgere og virksomheder. 

 Hvad skal de ændrede rammevilkår betyde for politiker- 
 rollen og det politiske arbejde? Kan vi med fordel tænke  
 i nye politikerroller og nye måder at udvikle politik på? 

 Ulrik Kjær, professor ved SDU og chefkonsulent i KL,  
 lægger op til debat og præsenterer forskellige bud på,  
 hvordan man kan være politiker, og hvordan man kan  
 nytænke det politiske arbejde. Herefter fortsætter de- 
 batten ved bordene.

18.30 Spisning

19.15 Vælg ét af følgende politiske værksteder:

  Den samarbejdende kommune
 Kommunens rolle og kerneopgaver forandrer sig til sta- 
 dighed. Kommunen samarbejder med mange flere aktø- 
 rer end for få år siden – også på områder, der rækker  
 langt ud over de klassiske kommunale kerneopgaver, og  
 hvor kommunen ikke er (ene)leverandør af ydelserne.  
 Det gælder fx inden for uddannelse, sundhed og vækst.  
 Kredsen af kommunale interessenter bliver derfor stadig  
 bredere, og nye samarbejdsfora vinder frem, fx KKR og  
 ’business regions’.

 Hvilke udfordringer indebærer det at være en samarbej- 
 dende kommune? Og hvad betyder forandringerne i de  
 kommunale kerneopgaver og samarbejder for den kom- 
 munale politikudvikling? 

 Afsættet er aktuelle samarbejder med fokus på udfor- 
 dringer og muligheder.

  Den politiske organisering i kommunen
 Udvalgsstyret er den mest udbredte politiske organise- 
 ring. Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvor- 
 dan man indretter sig bedst i lyset af lokale vilkår, udfor- 
 dringer og ønsker. Men fælles for kommunerne er, at den  
 politiske organisering har mærkbare konsekvenser for  
 det politiske arbejde.

 Hvilke fordele og ulemper er der ved forskellige politiske  
 organiseringer? Hvad betyder den politiske organisering  
 for udviklingen af kommunalpolitik og politikerrollen?  
 Og kan vi lade os inspirere af kommuner, der gør det  
 anderledes?

 Afsættet er cases om kommuner med forskellig politisk  
 organisering, og organiseringens konsekvenser for det  
 politiske arbejde.

20.30 Vand, kaffe, the og kage

20.40 Opsamling og afrunding
 Ved KL’s formand Martin Damm og KL’s næstformand  
 Jacob Bundsgaard.

21.00 Slut
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