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Til: 

Borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlem af en bestyrelse i 

et forsyningsselskab, trafikselskab, beredskab eller havne. 

Kære borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer 

Som noget helt nyt tilbyder KL et kursus for de borgmestre og kommunal-

politikere, der er udpeget til en forsyningsbestyrelse i valgperioden 2018-

2021. Kurset er både for de politikere, der tidligere har siddet i forsy-

ningsbestyrelser og de, der er nye.  

 

Der vil være fokus på rammerne for bestyrelsesarbejdet samt roller og di-

lemmaer. Kurset tager udgangspunkt i reelle udfordringer og situationer 

fra virkeligheden, så man kan bruge det direkte i bestyrelsesarbejdet ef-

terfølgende.  

 

Baggrunden for initiativet er bl.a. den store opmærksomhed, der er på le-

delsen af forsyningssektoren og i særdeleshed den debat, der med 

jævne mellemrum er om borgmestre og kommunalpolitikeres rolle i besty-

relserne. KL mener, at kommunalpolitikere har en særdeles vigtig rolle i 

bestyrelserne. Det er helt naturligt, at kommunerne som ejere udpeger 

kommunalpolitikere til selskabernes bestyrelser, og er med til at træffe de 

beslutninger, der kan have stor betydning for borgernes hverdag.  

 

Med kurset ønsker KL, at sætte fokus på den komplekse opgave det er at 

lede forsyningsselskaber. Og samtidig bidrage til, at det står tydeligt for 

omverdenen, at borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer tager 

ledelsen af forsyningsområdet særdeles alvorligt.  

 

Kurset vil også være relevant for borgmestre og kommunalbestyrelses-

medlemmer, der er medlem af bestyrelser i et trafikselskab, beredskab 

eller havne. 

 

Tilmelding sker gennem selskaberne. Direktøren for selskabet er også 

meget velkommen til at deltage i kurset. Kurset foregår fire forskellige 

steder i landet i løbet af 2018. Du kan læse mere om kurset, datoer, pris 

og tilmelding her: http://tilmeld.kl.dk/kursus2018  

 

Vi håber, I vil prioritere at deltage. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm 

Kristian Wendelboe 
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