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Hvem er Henriette Kjær?

• Født 3. maj 1966 i Aarhus

• Medlem af KU fra 1982

• Formand for Aarhus KU fra 1983-1986

• Medlem af KU's forretningsudvalg 1985-1986. 

• Folketingskandidat fra 1987 – opstillet i Aarhus

• Valgt til Folketinget i 1994

• Medlem af Naturklagenævnet 2000-2001

• Minister 2001

• Politisk ordfører 2007

• Gruppeformand 2008

• Udtræder af Folketinget 2011

• Senior konsulent, Ehrenberg Kommunikation 2012

• Head of PA, Ehrenberg Kommunikation 2015

• Public Affairs Director, Rud Pedersen 2016



Kommunernes udfordringer:

• Statslig detail styring

• Demografi – udflytning eller mangel på arbejdskraft 

• Borgernes forventninger - Individualisering 

• Stram økonomistyring

• Digitalisering

• Konkurrenceudsættelse

• Folkeskolen – konstante ændringer

• Flygtninge

• Større mediefokus



Kommunernes muligheder

• Tiltrække statslige arbejdspladser

• Tiltrække private arbejdspladser

• Udnytte havnene potentiale

• Sikre sig statslig medfinansiering til infrastruktur projekter

• Frikommune forsøg

• Satspulje bevillinger

• Tilskud fra øvrige statslige puljer



Det kræver en indsats…

• Et klart mål

• Et samlet byråd – som minimun et flertal af byrådet

• Let overskueligt materiale der tydeligt forklarer sagen

• Udarbejdelse af analyser

• Samspil med lokalpressen

• Aktivering af partiforeningerne

• Aktivering af erhvervsforeninger

• Aktivering af fagforeningerne

• Aktivering af relevante brancheforeninger

• En synlig borgmester

• En stor portion tålmodighed



Et klart mål

Fælles front: Kommuner går 

sammen for at få udvidet Rute 26 og 

34 
AF JENS KRISTENSEN 
13-06-2018 KL. 08:48 

 
Rute 34 skal udvides, og det samme skal ske med Rute 26, mener kommuner, der nu danner fælles 
front. Arkivfoto 

Thisted, Morsø, Skive og Herning kommuner danner en fælles komité for udvidelse af Rute 26 og 34 

mellem Hanstholm til Herning 



Et enigt byråd



Let overskueligt materiale, der forklarer sagen



Udarbejdelse af analyser

• Få lavet jeres egen samfundsøkonomiske analyse

• Brug den offensivt 



Samspil med lokalpressen

• Få gjort den lokale presse interesseret i sagen

• Indbyd dem til eksklusive møder, hvor de får fremlagt 

tal og fakta og forstår baggrunden for kommunens 

ønske

• Hold dem løbende orienteret

• Stil op til fotografering, så de har gode billeder til at 

dække sagen

• Inviter dem med, når I skal til Christiansborg og 

arbejde for sagen



Aktivering af Partiforeningerne

• Få de enkelte byrådsmedlemmer til at aktivere sin vælgerforening og få dem til at arbejde for sagen

• Få de enkelte byrådsmedlemmer til at holde møde med den lokale Folketingskandidat, hvor sagen kan fremstilles

• De partier der ikke er repræsenteret i byrådet indbydes til møde på rådhuset, hvor de hører om kommunens ønsker 

og- i lighed med pressen – får udleveret materiale der dokumenterer behovet

• De enkelte lokale partiforeninger opfordres til at gå videre med sagen i pressen og hos sine kontakter på 

Christiansborg



Aktivering af Erhvervsforeningerne

• Afholdelse af møde med erhvervsforeningen, hvor sagen fremlægges og hvor der bedes om commitment til sagen

• Tilskyndelse til, at Erhvervsforeningen opfordrer de relevante politikere på Christiansborg til at fremme sagen, ud fra 

en erhvervspolitisk synspunkt

• Opfordring til at aktivere Erhvervsforenings netværk i kampen for sagen



Aktivering af fagforeningerne

• De afholdes møder med de lokale relevante afdelinger af fagbevægelsen

• Det vurderes hvad den ønskede sag vil betyde for fagforeningens medlemmer

• Der udarbejdes et dokument, der påviser sagens gavnlige effekter for fagforenings medlemmer

• Der findes en talsmand der kan udtale sig om sagen, hvis pressen ringer

• Det vurderes om den lokale fagforening skal gå aktivt ud og kæmpe for sagen



Aktivering af relevante brancheforeninger og virksomheder

• Har store virksomheder eller landsdækkende brancheforeninger fordel af sagen kontaktes disse

• ITD, DTL, FDM støtter som udgangspunkt alle ønsker om bedre infrastruktur

• Store virksomheder har ofte behov for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft og afsætte varer – det kræver god 

infrastruktur, levende bysamfund hvor medarbejderne gider bo m.v.



En synlig borgmester

• Borgmester skal turde gå 100 % ind i sagen

• Borgmesteren skal stå 100 % på mål for sagen

• Borgmesteren skal stille op, når erhvervsforeningen eller andre ønsker et oplæg på generalforsamlingen

• Borgmesteren skal være frontfiguren i pressen

• Borgmesteren skal tage med på Christiansborg



En stor portion tålmodighed

• Der kan gå mellem 5-10 år inden en sag man kæmper for blive ren realitet

• Tro på det og bliv ved



Et eksempel – Holstebromotorvejen

• En motorvej mod alle odds

• John Thorsø, konservativ viceborgmester i Holstebro, sætter sig i 2006 i spidsen for at sikre Holstebro en motorvej

• Sammen med de største virksomheder på egnen danner han ”Infrastrukturgruppen”, der i deres krav om en ny 

motorvej lægger vægt på regeringens udspil om ”Et Danmark i balance”

• Regeringens Infrastrukturkommissions betænkning fremlægges 10. januar 2008. Det konkluderede at strækningen 

mellem Holstebro og Herning ikke opfylder de krav, der normalt stilles ved opførelsen af en motorvej, bl.a. fordi at 

trafiktallene på strækningen ikke er specielt høje.

• John Thorsø og co giver ikke op

• Professionel rådgiver hyres

• Der afholdes et hav af møder på Christiansborg

• Der skrives et væld af artikler og læserbreve



Indsatsen lykkedes

• 25 april 2013 – Folketinget vedtager at bygge Holstebromotorvejen

• 28. maj 2017 – Transportministeren klippede snoren for første etape

• 30. september 2018 – Sidste etape af Holstebromotorvejen indvies



Der lobbyers for livet løs



Eksterne eller interne ressourcer?

Fordele ved eksterne ressourcer:

• Kan hyre eksperter efter behov

• Hænger ikke på dyre medarbejdere

• Udefra kommende kan tit se sagen fra en anden 

vinkel end man selv kan

• Eksperter har erfaring i, at arbejde med lobby

• Eksperter har stærkt netværk på Christiansborg og 

centraladministrationen

Ulemper:

• Lobbyister ses stadig som noget mystisk

• Der skal findes bevillinger på budgettet

• Pressen synes altid, at det er en god historie

Fordele ved interne ressourcer:

• Skal muligvis ikke ud og finde ekstra bevillinger

• Slipper for en nysgerrig presse

• Bruger folk, der kender sagen indefra

• Kan give sin dygtige kommunikationschef en 

udfordrende opgave

Ulemper:

• Man trækker veksler på folk, der allerede har travlt

• Man bruger medarbejdere der ikke har netværk på 

Christiansborg og i centraladministrationen

• Man risikerer at miste fokus og dermed også miste 

sagen



Må kommunerne bruge skatteborgernes penge på at lobbyere?

• Det er en gråzone

• En tolkning af Kommunalfuldmagten



Som Schlüter sagde…

…Først når man er ved at kaste op over, at høre sig 

selv, har vælgerne forstået budskabet.


