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BORGMESTER 
I EN NY TID
– Lederskab i en kompleks samtid



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.



Program: 1. Introsession for nyvalgte januar 2022
Praktik
Hvor: LEGO House, Ole Kirks Plads 1, 7190 Billund
Hvornår: Den 31. januar 2022 kl. 12.00 – 1. februar 2022 kl. 12.00

Dag 1

12.00  Frokost

12.30 Velkomst
 v/ Jesper Vilstrup, ceo i LEGO House
 LEGO House er ifølge LEGO selv et oplevelseshus bygget  
 på drømme. Tankerne bag huset er en stærk tro på menne- 
 skets udvikling gennem leg, og kreativitet som et vigtigt  
 element. Jesper Vilstrup byder velkommen og fortæller  
 om huset. 

12.45 Rammesætning  
 – Introduktion til Borgmester i en ny tid – lederskab i en  
  kompleks samtid
 – Præsentationsrunde
 – Rammerne for forløbet – program, indhold, forvent- 
  ninger og fortrolighed. 

13.15 Introduktion til borgmesterrollen – lederskab,  
 overvejelser og afklaringer 
 Oplæg v. chefkonsulent Anne Steffensen, Komponent
 Efterfølgende tid til refleksioner og drøftelser i mindre  
 grupper og plenum.
 Som ny borgmester skal du finde din egen stil og din egen  
 måde at udleve dit borgmesterlederskab. En overvejelse  
 kan derfor være, hvordan du vil gribe dit politiske leder- 
 skab an, og hvordan du konkret vil udfylde den nye rolle.
 I den forbindelse er der en række overvejelser, du kan  
 gøre dig:
 – Hvilke ressourcer, muligheder og udfordringer står  
  din kommune over for de kommende år? Hvad er  
  den kommunale kontekst for dit lederskab, og hvilke  
  muligheder giver det dig?
 – Hvordan vil du sammen med kommunalbestyrelsen  
  varetage det politiske lederskab og sikre udvikling af  
  kommunen?
 – Overvej, hvilke interessenter i lokalområdet, som er vig- 
  tige for kommunen? Hvordan vil du skabe og fastholde  
  relationen til dem? Hvilken dialog ønsker du med bor- 
  gerne?
 – Hvordan vil du prioritere de forskellige borgmesterop- 
  gaver ift. hinanden? Hvordan skaber du balance mellem  
  arbejdet i egen kommune og det tværkommunale sam- 
  arbejde? 
 – Hvordan skaber du tid til dit private liv?

14.00 Rundvisning i LEGO House

14.45 Pause

15.00 Dit ”hvorfor” som borgmester
 Oplæg v. chefkonsulent Anne Steffensen, Komponent 
 Efterfølgende tid til refleksioner og drøftelser i mindre  
 grupper.

 Når du bliver borgmester, får du fra dag et en ny rolle. Du er  
 nu fuldtidspolitiker og øverste leder for kommunen.  
 Rolleskiftet indebærer nye forventninger til dig som leder,  
 og omgivelserne reagerer på det, du siger og gør. 
 Der er ikke én måde at være borgmester på. Dit personlige  
 ”hvorfor” kan være med til at styrke din position, retning og  
 strategi som ny borgmester og kan hjælpe dig til rette i  
 varetagelsen af din nye rolle. 

16.00 Hvordan leder man en global organisation gennem  
 forandring, vækst og en global pandemi 
 Oplæg v/ Niels B. Christiansen, direktør i LEGO Koncernen
 Siden Niels B. Christiansen i 2017 tiltrådte som adm. direk- 
 tør i LEGO Koncernen har virksomheden gennemgået en  
 større organisationsændring, øget sit globale salg markant  
 og sat turbo på digitaliseringen. Knap halvdelen af tiden  
 er det sket på trods af en global pandemi. Niels B. Christian- 
 sen fortæller om sin tilgang til ledelse med udgangspunkt  
 i sin tid i spidsen for en familiejet virksomhed gennem 3  
 generationer.
 
17.00 Check in på hotel og egen tid

18.00 Middag 

20.00 Fra borgmester til borgmester 
 Vi får besøg af to erfarne borgmestre, som vil give et ind- 
 blik i de oplevelser og erfaringer, de har fået gennem deres  
 borgmestervirke. Hvilke udfordringer har de mødt som  
 borgmester både offentligt og privat? Hvordan udlevede  
 de konkret deres politiske lederskab? Og hvad gør de for  
 at sikre fokus på deres politiske vision, når kalenderen  
 fyldes med møder, hastesager og omskiftelige politiske  
 dagsordener?

Dag 2

09.00 Din strategi som borgmester – fra hvorfor til hvordan
 Oplæg v/l chefkonsulent Anne Steffensen, Komponent 
 Efterfølgende drøftelser i grupper og i plenum.
 I enhver kommune er der strategier. Nogle er dynamiske  
 og andre er statiske, men de har alle det til fælles, at det  
 kræver konkrete handlinger for at gå fra strategi til virkelig- 
 hed. Vi tager tråden op fra dag et og kigger nærmere på,  
 hvad du konkret kan gøre for at udøve dit hverv ikke  
 mindst i en uforudsigelig hverdag, og skal balancere mel- 
 lem udvikling og varetagelse af en stor professionel drifts- 
 organisation af borgernære velfærdsydelser m.m.?
 – Hvad vil du gøre de næste 100 dage?
 – Hvordan vil du konkret gribe det an? 
 – Hvordan sikrer du dig at planen bliver til virkelighed

12.00 Tak for nu – frokost ’to go’


