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NÆSTVED



Hvad skal kommunalpolitikerne beskæftige sig med? 

Konkrete politiske problemer, som der skal træffes beslutning om

eller

Udarbejdelse af en overordnet politisk retning og politiske visioner
Beslutninger            Visioner
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FAABORG-MIDTFYN



Hvor mange politikere skal på banen?

Mange, for at sikre bred repræsentation 

eller

Få, for at sikre politisk lederskab
Repræsentation     Lederskab
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ESBJERG



Hvornår skal kommunalpolitikerne bidrage?

Når der ligger flere konkrete alternative forslag på bordet, som der skal 

prioriteres imellem

eller

Når der skal formuleres og udvikles politik

Hvordan skal der arbejdes?

Gennem arbejdsdeling og emnemæssig specialisering

eller 

Ved at vægtlægge tværgående tænkning og koordination på tværs af 

sektorområder

Hvem skal der samarbejdes med?

Med hinanden, så det er politikerne, der arbejder, og så det giver 

vælgerne mulighed for ansvarligholdelse ved næste valg

eller

Også med andre som eksempelvis eksterne aktører, der dannes 

netværk med

Prioritering                Politikudvikling

Specialisering                Koordination 

Ansvarligholdelse Inddragelse 
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GENTOFTE



Hvad skal kommunalpolitikerne beskæftige sig med? 

Konkrete politiske problemer, som der skal træffes beslutning om

eller

Udarbejdelse af en overordnet politisk retning og politiske visioner

Hvor mange politikere skal på banen?

Mange, for at sikre bred repræsentation 

eller

Få, for at sikre politisk lederskab

Hvornår skal kommunalpolitikerne bidrage?

Når der ligger flere konkrete alternative forslag på bordet, som der skal prioriteres imellem

eller

Når der skal formuleres og udvikles politik

Hvordan skal der arbejdes?

Gennem arbejdsdeling og emnemæssig specialisering

eller 

Ved at vægtlægge tværgående tænkning og koordination på tværs af sektorområder

Hvem skal der samarbejdes med?

Med hinanden, så det er politikerne, der arbejder, og så det giver vælgerne mulighed for ansvarligholdelse

ved næste valg

eller

Også med andre som eksempelvis eksterne aktører, der dannes netværk med

Beslutninger            Visioner

Repræsentation      Lederskab

Prioritering           Politikudvikling

Specialisering          Koordination 

Ansvarligholdelse Inddragelse 



VARIATIONER I UDVALGSSTYRET

LÆSØ
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Mellemstore håndtag

- Antal pladser i kommunalbestyrelsen
-Antal stående udvalg
-Antal medlemmer i udvalgene
-”Snitretning” på udvalgsopdeling
-Spejling af den administrative 
organisering 
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Små håndtag

›Mødeantal
›Fællesmøder
›Temamøder
›Mødetidspunkter
›Mødeform
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HEDENSTED
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Observationer på tværs af de 
syv kommuner
›Udvalgsstyret står stærkt
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Observationer på tværs af de 
syv kommuner
›Udvalgsstyret står stærkt
›Der er variationer i udvalgsstyret
›Der arbejdes med politiske 
arbejdsformer i bred forstand

›Tid til politik er begrænset
›Den politiske kultur er også vigtig


