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Program for møde i KL’s netværk for kommunale 
konsulenter på dagtilbuds- og skoleområdet d. 2. juni 
2021

Kommunalvalget i 2021 nærmer sig, og valgkampen præger allerede 
arbejdet i de kommunale forvaltninger. Det betyder valg af nye politikere og 
potentielt ny borgmester, som gerne vil sætte sit præg på kommunen. Det 
betyder også, at bl.a. konsulenter skal navigere i en ny politisk virkelighed. 
Både op til valget og efter valget. 

På dette netværksmøde for konsulenter vil vi sætte fokus på, hvilke 
spilleregler der gælder for kommunale konsulenter, når den politiske ledelse 
er i valgkamp? Hvor går grænsen? Og hvordan balancerer man hensynet til 
en ny kommunalbestyrelses ønske om forandring og hensynet til stabilitet 
omkring eksisterende politiske beslutninger? 

Mødet bliver afholdt via Teams.

09.15 Tjek ind – Der er mulighed for at tjekke ind i Teams

09.30 Velkommen og nyt fra KL

10.00 KV21 – en bremseklods eller en mulighed? 
Kommunalvalg 2021 og den kommende valgperiodes 
udfordringer
Oplæg v. Roger Buch, forskningslektor og centerleder, 
Danmarks Medie- & Journalisthøjskole

Hvilke politiske strømninger ser vi ved det kommende 
kommunalvalg, og hvordan håndterer man som forvaltning de 
forandringer, som en ny politisk ledelse kan medføre efter 
valget? 

Roger Buch giver indblik i valgkampens typiske forløb, og 
hvilke udfordringer forvaltningen kan møde under 
valgkampen. Skal forvaltningen holde lav profil under valget? 
Hvad bliver de store temaer? Og hvad afgør valgresultatet? 
Det er nogen af de spørgsmål Roger Buch besvarer, ligesom 
han kigger frem mod kommunernes udfordringer i den 
kommende valgperiode 2022-2025. 

Der vil være god tid til drøftelser på tværs af kommuner og 
indlagt pause undervejs.
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11.30 Et kommunalt perspektiv på forvaltningens opgave og 
rolle efter et kommunalvalg
v./ Morten Møller Iversen, adm. direktør i By- og 
Kulturforvaltningen, Odense Kommune

Kommunalvalget til november betyder nye politikere i 
kommunalbestyrelsen. Potentielt kan valget også betyde en 
ny politisk retning i kommunen. I oplægget giver Morten 
Møller Iversen sine bud på, hvilken betydning det har for 
konsulenternes opgaveløsning at være ansat i en politisk 
ledet organisation, hvor de valgte politikere skal sætte retning 
for arbejdet.

Kan og skal forvaltningen udfordre politikernes mål, inden de 
besluttes – og i givet fald hvordan? Hvilken rolle spiller 
konsulenternes arbejde i at understøtte nye politikere i at 
udvikle sig i rollen som politiker?

12.00 Frokost

12.30 Komponent – konsulentens rolle i en politisk ramme
v./ Thøger Terp, chefkonsulent, Komponent

Indledningsvist vil der være et oplæg om embedsmandsroller 
og samspil mellem politik og administration.

Oplægget vil danne afsæt for, at konsulenterne på tværs af 
kommuner drøfter, hvordan og hvorvidt forskellige 
embedsmandsroller kan, bør eller må benyttes i forskellige 
cases fra hverdagen i en kommunal børne- og 
ungeforvaltning. 

13.00 Konsulentrollen, faglighed og politisk virkelighed op til 
valget
Gruppedrøftelser med afsæt i et konkret dilemma i form af en 
case om konsulentens rolle i en situation, hvor linjerne mellem 
politik og forvaltning bliver komplicerede ifm. et valg. Løsninger 
drøftes med udgangspunkt i embedsmandsrollerne. 

13.50 Opsamling på gruppedrøftelser med kvalificerende dialog 
om dilemmaerne

14.15 Opsamling og kommende møder v. KL

14.30 Tak for i dag
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