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Borgmesterrollen indeholder en helt særlig ledelsesopgave – 
ikke mindst i forhold til kommunalbestyrelsen, forvaltningen og 
lokalsamfundet. Forude venter en ny valgperiode, hvor en ny 
kommunalbestyrelse skal sætte retning, og hvor nye mål skal 
formuleres og realiseres. Dette giver naturligt anledning til reflek-
sioner om, hvilken udformning det personlige borgmesterleder-
skab skal have i den kommende valgperiode, hvilken strategi 
som skal lægges for de kommende fire år, og hvordan man som 
borgmester sammen med kommunalbestyrelsen kan arbejde 
med de muligheder og udfordringer, som tegner sig for egen 
kommune og kommunerne samlet set.  

Dit personlige lederskab som borgmester
I valgperioden 2022-2025 tilbyder KL et forløb for alle borg-
mestre under overskriften ”Lederskab i en kompleks samtid”. 
Fokus for forløbet er det personlige lederskab som borgmester, 
og formålet er at give inspiration og skabe rum til at udvikle 
borgmesterens lederskab i en samtid præget af kompleksitet i 
både udfordringer og løsninger. Forløbet vil give mulighed for at 
arbejde med emner så som:
- Personlige og ledelsesmæssige styrker og udfordringer.

- Strategier for det personlige lederskab herunder hvilke ind- 
 satser, valg og fravalg det vil indebære.

- Balancering mellem de forskellige lederroller, som borgmes-- 
 terposten indeholder fx i kommunalbestyrelsen, i det  
 politiske bagland, i lokalsamfundet over for borgerne, ift.  
 forvaltningen og i det fælleskommunale arbejde.

- Håndteringen af en travl borgmesterkalender og massiv  
 offentlig opmærksomhed samtidig med, at der værnes om  
 privatlivet. 

Udbytte og form
Forløbet tilbyder en unik mulighed for gennem hele valgperi-
oden at fokusere på udviklingen af det personlige lederskab som 
borgmester – og altid med en ambition om at udøve hvervet 
som kommunalpolitisk topleder bedst muligt for både borgere, 
kommunalbestyrelse og forvaltning. 

Konkret tilbyder forløbet:
- Mulighed for at arbejde med eget politiske lederskab som  
 borgmester.

- Indspark fra politikere, topledere fra den private og offentlige  
 sektor, forskere og eksperter.

- Direkte anvendelige og konkrete redskaber og metoder til  
 arbejdet med eget lederskab de næste fire år. 

- Rum og mulighed for fælles drøftelser og sparring med borg- 
 mesterkolleger.

- Nye perspektiver på aktuelle samfundstendenser, som inspir- 
 erer og viser retning for ledelsesmæssig handling.

Formmæssigt veksles der mellem inspirerende indspark, arbejde 
med cases, som tager udgangspunkt i hverdagen som borg-
mester, refleksionsrum alene og sammen med dine borgmester-
kolleger, samt præsentation af nye vinkler på løsninger af de 
komplekse problemstillinger. 

Temaer
De enkelte sessioner tager udgangspunkt i aktuelle samfunds-
tendenser, som har betydning for udøvelsen af borgmesterens 
politiske lederskab. 

Som overskriften henviser til, lever vi i en samtid med øget kom-
pleksitet både i udfordringer og i mulighedsrum. En borgmester 
agerer som politisk leder i en virkelighed fyldt med paradokser, 
dilemmaer og krydspres. Forløbet vil derfor også sætte spot 
på udviklingen af samfundet, og sætte perspektiv på udvalgte 
temaer og tendenser eksempelvis brug af ny teknologi og data, 
bæredygtighed, nye samspil med omverdenen og den økono-
miske situation ift. borgmesterens politiske lederskab:
- Hvad betyder udviklingen og temaerne for den enkelte kom- 
 mune?

- Hvilke muligheder og udfordringer skaber det lokalt?

- Hvilke tendenser, grundvilkår og nybrud fylder særligt hos  
 den enkelte?

- Hvilke ledelsesmæssige overvejelser og handlinger giver det  
 anledning til?

- Hvordan kan borgmesterkredsen bedst muligt løfte udfor- 
 dringerne i fællesskab?

Introforløb for nyvalgte
Forløbet tilbyder to introsessioner særligt for nyvalgte borgme-
stre. Her stiller vi skarpt på, hvordan man som ny borgmester 
bedst kommer fra start og bedst muligt finder sig til rette i den 
nye ledelsesmæssige rolle som borgmesterposten byder på. 
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Datoer
Der er hen over valgperioden planlagt i alt otte sessioner. Dertil 
kommer to introsessioner for nyvalgte borgmestre. 

Der veksles mellem dagssessioner, onlinesessioner og en årlig 
session med overnatning. 

Introsessioner for nyvalgte:

- Døgnsession: mandag den 31. januar-tirsdag den 1. februar  
 2022 kl. 12.00-12.00

- Dagssession: onsdag den 27. april 2022 kl. 10.00-18.00

Sessioner for alle:

- Onlinemøde: onsdag den 1. juni 2022 

- Døgnsession: mandag den 5. december – tirsdag den  
 6. december 2022 kl. 12.00-12.00

- Dagssession: tirsdag den 7. marts 2023 kl. 10-00-18.00 

- Døgnsession: onsdag den 29. november – torsdag den  
 30. november 2023 kl. 12.00-12.00

- Dagssession: onsdag den 13. marts 2024 kl. 10.00-18.00

- Døgnsession: torsdag den 28. november – fredag den  
 29. november 2024 kl. 12.00-12.00

- Dagssession: mandag den 10. marts 2025 kl. 10.00-18.00

- Onlinemøde: tirsdag den 20. maj 2025 

De fysiske sessioner vil blive afholdt forskellige steder i landet. 

Moderator
Moderatorrollen på forløbet varetages af Komponent – Kom-
munernes Udviklingscenter. 

Komponent har indgående kendskab til den kommunale 
virkelighed, og har bl.a. fokus på at understøtte udvikling af 
god og fremtidssikret ledelse – herunder politisk ledelse – i 
kommunerne. Komponents konsulenter har mange års erfaring 
fra den kommunale sektor, og har således selv arbejdet med 
ledelse, udvikling, styring og effektiv drift og organisering tæt på 
den kommunalpolitiske ledelse. 

Praktisk information
Prisen for deltagelse er 5.300 kr. plus moms for dagssessionerne 
og 8.800 kr. plus moms for sessioner med overnatning. 

Prisen er inkl. forplejning og overnatning (kun døgnsessioner) 
og ekskl. transport. 
Der faktureres løbende.

Tilmelding sker pr. session og er bindende. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte special-
konsulent Anne Birgitte Dyhrberg-Nørregaard på ABDN@kl.dk.
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