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Invitation 

Kære kommunalbestyrelsesmedlemmer 

 
Rammerne og vilkårene for det lokale demokrati og det kommunalpoliti-
ske arbejde er i markant forandring. KL og kommunerne har en vigtig op-
gave i sammen at finde svar på, hvordan fremtidens kommunale folke-
styre skal udvikle sig.  

 

Fremtidens kommunale folkestyre er et vigtigt emne. Det er imidlertid ofte 

svært at finde tilstrækkelig rum til den debat på de forskellige møder og 

konferencer, vi har. Derfor inviterer KL’s bestyrelse til debat på tre konfe-

rencer under overskriften ”Det kommunale folkestyre er i forandring – 

hvor skal vi hen?”. 

 

Konferencerne er eksklusive for borgmestre, udvalgsformænd og kom-

munalpolitikere.  

 

På konferencerne sætter vi bl.a. fokus på:  

- Forandringerne i kommunernes rammevilkår, og hvad forandringer 

skal betyde for det kommunalpolitiske arbejde. 

- Det politiske arbejde og rollen som kommunalpolitiker – og hvordan vi 

bedst udvikler det lokale demokrati og det kommunalpolitiske ar-

bejde. 

- Kommunernes (nye) kerneopgaver, behovet for tværkommunalt sam-

arbejde, og hvad det betyder for politikudviklingen. 

- Den politiske organisering og dens betydning for de hensyn og prin-

cipper, man ønsker skal have fokus i det politiske arbejde. 

 

Konferencerne er opstarten på en proces, hvor kommunalbestyrelserne 

og KL sammen finder fælles greb for den videre udvikling af det kommu-

nale folkestyre.  

 

Programmet for konferencerne er vedlagt og kan desuden findes på 

www.kl.dk/regionalekonferencer2016. Her er også information om, hvor-

dan I kan tilmelde jer dén af de tre konferencer, som passer jer bedst.  

 

Konferencerne er – bortset fra små variationer i oplægsholdere – identi-

ske og finder sted onsdag den 16. november 2016 i Kolding, torsdag den 

15. december 2016 i Køge og tirsdag den 24. januar 2017 i Rebild. 

 

Alle tre konferencer afvikles i tidsrummet fra kl. 16.00 til 21.00.  

 

 

 

http://www.kl.dk/regionalekonferencer2016
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Vi håber, at I – både borgmestre, udvalgsformænd og menige kommunal-

bestyrelsesmedlemmer - vil prioritere at deltage og bidrage i denne vig-

tige debat. 

  

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm    

Jacob Bundsgaard 

 

 

 


