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Anja Bo er dagens ordstyrer. 

Velkommen – og hvorfor kommunalpolitisk  
lederskab er særligt vigtigt netop nu 
Jacob Bundsgaard, formand for KL og Kommunernes Jubilæumsfond 
af 1995, byder velkommen. Og han giver sit bud på, hvorfor det 
kommunalpolitiske lederskab er vigtigere end nogensinde.

Ulrik Kjær, professor ved Syddansk Universitet, giver et indblik i, hvad 
kommunestyret bidrager med til vores samfund. Og han fortæller 
om, hvordan kommunernes værdi og berettigelse har ændret sig 
gennem tiden. 

Ét lederskab – mange arenaer 
Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune, og Jens Kristian Yde, 
kommunalbestyrelsesmedlem i Thisted Kommune, drøfter, hvilket 
lederskab det kalder på, at kommunalpolitik udøves i mange for-
skellige arenaer. 

Undervejs indlæg om:  
 • Ledelse i kommunalbestyrelsen  

Lotte Bøgh Andersen, professor og centerleder ved Kronprins  
Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet. 

 • Ledelse i og af et lokalsamfund  
Eva Sørensen, professor ved Roskilde Universitet.

 • Ledelse, som understøtter faglig ledelse i forvaltningen 
Mads Leth Jakobsen, lektor ved Kronprins Frederiks Center for  
Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet. 

Pause 

De unge – fremtiden for lokaldemokratiet 
Unges engagement og forståelse for kommunalpolitik er afgørende 
for at sikre lokaldemokratiets fremtid. Hvad skal der til, og hvad kan 
man gøre som kommunalpolitiker for at styrke koblingen til den 
unge generation? 

John Schmidt Andersen, borgmester i Frederikssund Kommune, 
fortæller om ”Stemmer fra Markland Kommune – et spil om lo-
kaldemokrati” og indgår i debat med Esther Vyff Balslev Petersen, 
formand for Danske Skoleelever. Rie Ljungmann, projektleder for folk 
– mødested for demokrati og dannelse, giver et indblik i, hvad der 
kendetegner unges demokratiske engagement anno 2021.

Politiske beslutninger baseret på data  
– hvordan giver det mening?
Nøgletal, ranglister og brugertilfredshedsundersøgelser. Politikere 
træffer bedst beslutninger, hvis de er klædt på med data. Sådan 
lyder mantraet i mange sammenhænge. Men hvad har kommunal-
politikere brug for af data for at udøve deres lederskab? Hvilke  
opmærksomhedspunkter er vigtige som politiker? Og hvordan 
tager forvaltningen højde for, at data ikke er en objektiv størrelse  
– heller ikke for kommunalpolitikere?

Kenneth Muhs, borgmester i Nyborg Kommune, Kristine Henriksen, 
kommunalbestyrelsesmedlem i Gladsaxe Kommune, og Christian Ro-
slev, kommunaldirektør i Aalborg Kommune, drøfter muligheder og 
opmærksomhedspunkter mht. databaseret politik. Og Asmus Leth 
Olsen, professor MSO ved Københavns Universitet, giver et indblik i 
den nyeste viden. 

Den demokratiske samtale i en digital tid
Rigtig mange borgere udlever deres samfundsengagement i face-
bookgrupper blandt ligesindede – mens de traditionelle medier 
taber terræn. Hvad er muligheder og udfordringer for vores lokal- 
demokrati, når den demokratiske samtale også bliver digital? Og 
hvordan sikres plads til uenighed i de nye demokratiske samtaler  
– men uden at tonen bliver så hård, at den afskrækker både borgere 
og politikere fra at tage del? 

Martin Ruby, Head of Public Policy for Benelux & Nordics hos face-
book, og Jesper Rosener, administrerende direktør for Jysk Fynske 
Medier, drøfter, hvor den demokratiske samtale er på vej hen. 

Tak for i dag


