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Til borgmesteren 

Kære borgmester 

 

Først og fremmest tillykke med valget til borgmester.  

 

Kommunalvalget viste, at der er en stor opbakning til det lokale demo-

krati. Det er et godt afsæt for det kommunalpolitiske arbejde i den kom-

mende valgperiode. 

 

Som kommunalbestyrelsernes organisation er det KL’s fornemste opgave 

at varetage alle 98 kommuners interesser og skabe så gode rammevilkår 

som muligt for kommunalbestyrelserne.  

 

I KL ser vi frem til samarbejdet med de 98 nye kommunalbestyrelser og 

jer – de nye borgmestre. Vi går en meget spændende tid i møde i kom-

munalpolitik i de kommende år. Det gælder især arbejdskraftsudfordrin-

gen, behovet for en sundhedsreform, en resolut indsats på klimaområdet 

og ikke mindst at sikre bæredygtige rammer for kommunernes økonomi 

og en revitaliseret fælles budgetlægning. 

 

Det er en forudsætning for, at KL kan varetage kommunernes interesser 

bedst muligt, at KL hele tiden er opdateret på og har indblik i den politi-

ske virkelighed på tværs af kommunerne og kan bringe den ind på for-

handlingsbordene. Det er derfor højt prioriteret i KL hele tiden at styrke 

og prioritere dialogen med borgmesterkredsen.  

 

Mødefora for borgmestre 

Som borgmester er du født medlem af flere forskellige mødefora i KL. Det 

gælder borgmesterkredsen (B98), KL’s repræsentantskab og KKR. Mø-

derne har stor betydning, idet vigtige kommunalpolitiske temaer og dags-

ordner drøftes samtidig med, at møderne har til formål at understøtte vi-

dens- og erfaringsudveksling mellem kommunerne.   

 

Det første møde i borgmesterkredsen afholdes fredag den 14. januar 

2022 i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum (KØF). På dagsor-

denen er bl.a. det fælleskommunale samarbejde i den nye valgperiode, 

herunder nogle af de større dagsordener, der tegner sig. I vil hurtigst mu-

ligt modtage uddybende praktiske informationer om mødet.    

 

Kommunikation fra KL 

KL kommunikerer løbende med kommunerne igennem forskellige kana-

ler. Vi udsender efter hvert bestyrelsesmøde nyhedsbrevet ”Nyt fra KL’s 
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bestyrelse” direkte til din mailadresse. Det er muligt at holde sig opdate-

ret om den seneste udvikling i de aktuelle kommunalpolitiske sager via 

KL’s daglige nyhedsbreve, som du kan tilmelde dig på www.kl.dk samt i 

KL’s nyhedsbrev Momentum. Danske Kommuner er et magasin og en di-

gital platform, der dagligt bringer nyheder og baggrundsartikler med fokus 

på det kommunale område. Du kan tilmelde dig det daglige nyhedsbrev 

her. Desuden er KL’s LinkedIn og Twitterprofil også henvendt til dig og 

alle andre kommunalpolitikere. 

 

Borgmesterforløb og borgmesternetværk  

./. I den kommende valgperiode tilbyder KL et forløb for alle borgmestre un-

der overskriften ”Borgmester i en ny tid – lederskab i en kompleks sam-

tid”. Forløbet giver en unik mulighed for at arbejde målrettet med udviklin-

gen af dit politiske lederskab gennem hele valgperioden. Forløbet består 

af to introsessioner for alle nyvalgte i første halvår af 2022. Derefter tilby-

des 2-3 arrangementer for alle borgmestre om året. Vi har vedlagt en in-

troduktion til forløbet, hvor du også finder information om tilmelding. Vær 

opmærksom på, at forløbet begynder den 31. januar 2022 for dig, der er 

ny borgmester.    

 

./. KL tilbyder også mulighed for at indgå i et borgmesternetværk, som er et 

tilbud til alle borgmestre. Det er jeres netværk, og formålet er at skabe 

rammerne til kollegiale drøftelser og videndeling på tværs. De enkelte 

netværk faciliteres af en KL-chef. Værtsrollen går på skift mellem borg-

mestrene i netværket, og det er jer, der bestemmer, hvad der skal på 

dagsordenen. Der er vedlagt en beskrivelse af, hvordan du bliver del af et 

borgmesternetværk, hvor du også finder information om tilmelding m.v.  

 

./. Der er desuden vedlagt en opdateret pjece om ”Det politiske arbejde i 

kommunalbestyrelserne og udvalg”, der er udarbejdet i samarbejde med 

Indenrigs- og Boligministeriet til brug for inspiration til det politiske ar-

bejde.  

 

Kontakt til KL 

Vi vil desuden gøre dig opmærksom på, at KL er behjælpelig, hvis  du har 

spørgsmål eller problemstillinger, du ønsker at vende med os. Det kan fx 

være spørgsmål omkring dine vederlag, pensionsforhold og/eller forhold 

af mere personlig karakter m.v.  

 

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os eller kontorchef  

Omer Ciric på telefon 33703208 eller mail oci@kl.dk, hvis du har spørgs-

mål om stort eller småt.  

 

Vi glæder os til samarbejdet.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

  

Jacob Bundsgaard    

Kristian Vendelbo 

http://www.kl.dk/
https://www.kl.dk/services/momentum/
http://www.danskekommuner.dk/
https://www.linkedin.com/company/kl/mycompany/
https://twitter.com/kommunerne?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
mailto:oci@kl.dk

