
 

 

 

Faktaark – Forbedringsforslag 

Dette faktaark præsenterer hovedresultater fra en survey blandt kommunalpolitikere gennemført i august 

2013. Resultaterne offentliggøres i Djøfs analysebrev DeFacto 25. september 2013.  
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Hvorfor forslag til forbedringer 

Grundlaget for at spørge kommunalbestyrelsesmedlemmerne om forbedringer af rammerne for og for til-

rettelæggelsen af deres kommunalpolitiske arbejde skal ses i lyset af følgende tilkendegivelser, der er be-

handlet i faktaark om ”Kommunalpolitikernes arbejde”: 

Tabel 1 (uddrag af tabel 2 i Kommunalpolitikernes arbejde) 

 Hvilket udsagn passer bedst til din oplevelse af den samlede 

arbejdsbelastning? 
Antal Procent 

Den er alt for høj 86 11 

Den er for høj 314 41 

Den er passende 349 46 

Den er i underkanten 7 1 

Den er absolut i underkanten 2 0 

 

Tabel 2 (tabel 6 i Kommunalpolitikernes arbejde) 

Mener du, at du alt i alt har de vilkår, der skal til for, at du kan 
yde et kvalificeret stykke arbejde som kommunalpolitiker? 

Antal Procent 

I høj grad 176 25 

I nogen grad 361 51 

I mindre grad 127 18 

Slet ikke 40 6 

 

Tabel 3 (tabel 7 i Kommunalpolitikernes arbejde) 

I hvilken grad føler du dig alt i alt rustet til at træffe kvalifice-
rede beslutninger i dit kommunalpolitiske arbejde? 

Antal Procent 

I høj grad 353 50 

I nogen grad 326 47 

I mindre grad 18 3 

Slet ikke 2 0 

 

Svarene kan i forsimplet form fortolkes således: 

 Arbejdsbelastningen tenderer klart at være i overkanten 

 Vilkårene for at yde et kvalificeret stykke arbejde er til stede, men langt fra optimale 

 Grundlaget for at kunne træffe kvalificerede beslutninger er rimelig godt 

Kommunalpolitikerne er forholdsvis tilfredse, men de yder et arbejde i demokratiets tjeneste, hvor vilkåre-

ne er forholdsvis udfordrende. Spørgsmålet er, om vilkårene er tilstrækkeligt acceptable til fortsat at kunne 

rekruttere dygtige og engagerede kommunalpolitikere – kan der opretholdes en god rekruttering? 

De nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer er de nærmeste til at bedømme mulighederne for og 

ønskerne til forbedringer af de samlede vilkår for et godt kommunalpolitisk arbejde.  
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Forbedringer af rammerne 

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne er blevet spurgt om foretrukne forslag til forbedringer af de rammer, 

der er for deres kommunalpolitiske arbejde. 

I tabel 4 er besvarelserne fordelt på de angivne svarmuligheder, hvor hver respondent kunne ”stemme på” 

op til tre forslag. Resultatet er angivet som det antal procent af respondenterne, der har ”stemt” på det 

pågældende forslag. Besvarelser er angivet for hele gruppen af respondenter og for de genopstillede hen-

holdsvis ikke-genopstillede. 

Tabel 4 
Hvad vil være de vigtigste forbedringer for dig af rammerne 
for dit kommunalpolitiske arbejde? (Sæt op til tre krydser) 

Alle Genopstiller Stopper 

Mere indflydelse for kommunen på politiske spørgsmål 66 65 68 

Højere vederlag 58 60* 47 

Bedre muligheder for frikøb fra arbejde 34 35 28 

Mere uddannelse 26 27 23 

Større anerkendelse 23 23 27 

Bedre adgang til børnepasning 2 2 4 

Andet, angiv gerne hvad: (refereret nedenfor) 12 12 13 
*Forskellen er signifikant 

Kommentarer til Top 5: 

1. To ud af tre kommunalbestyrelsesmedlemmer peger på dette forslag: 

En reel større indflydelse fra kommunalpolitikerne på kommunens udvikling. Den store indsats skal 

kunne omsættes på noget, der virkelig betyder noget for kommunens tilstand og udvikling. 

 

2. Mere end hvert andet kommunalbestyrelsesmedlem peger på dette forslag: 

Et højere vederlag, der i lidt højere grad kunne matche den omfattende indsats. 

 

3. Hvert tredje kommunalbestyrelsesmedlem peger på dette forslag: 

Bedre muligheder for frikøb fra arbejde – en mulighed for at sikre den mere tid til arbejdet, som 

understreges af forslag om bedre betingelser for tilrettelæggelse af arbejdet i næste afsnit. 

 

4. Hvert fjerde kommunalbestyrelsesmedlem peger på dette forslag: 

Mere uddannelse, som peger på den konkrete opgavevaretagelse som kommunalbestyrelsesmed-

lem. Medlemmernes almindelige uddannelsesbaggrund har begrænset betydning for deres ople-

velse af deres placering i og udførelse af deres kommunalpolitiske arbejde. 

 

5. Hvert fjerde kommunalbestyrelsesmedlem peger på dette forslag: 

Større anerkendelse. Ønsket kan anses som en kommentar til den store tidsmæssige investering, 

der foretages af de enkelte medlemmer målt over for den forholdsvis beskedne aflønning. En øget 

almen anerkendelse af indsatsen kan skabe en større tilfredshed med ubalancen. 

Blandt de angivne forslag i kategorien ”Andet” optræder en række forslag, som kan henregnes til svarmu-

ligheder om tilrettelæggelse – det gælder navnlig ”Mere tid” og ”Adgang til sekretariatsbistand”. 
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Forbedringer af tilrettelæggelsen 

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne er blevet spurgt om foretrukne forslag til forbedringer af tilrettelæg-

gelsen af deres kommunalpolitiske arbejde. 

I tabel 5 er besvarelserne fordelt på de angivne svarmuligheder, hvor hver respondent kunne ”stemme på” 

op til tre forslag. Resultatet er angivet som det antal procent af respondenterne, der har ”stemt” på det 

pågældende forslag. Besvarelser er angivet for hele gruppen af respondenter og for de genopstillede hen-

holdsvis ikke-genopstillede. 

Tabel 5 
Hvad vil være de vigtigste forbedringer for dig af tilrettelæggel-
sen af dit kommunalpolitiske arbejde? (Sæt op til tre krydser) 

Alle Genopstiller Stopper 

Adgang til en form for egen sekretariatsbistand, 
evt. via partigruppe 

52 53 49 

Bedre forberedte sager 39 40 34 

Længere forberedelsestid 36 38* 27 

Bedre adgang til bistand fra kommunens embedsmænd 33 33 30 

Færre sager 15 15 17 

Mindre komplekse sager 13 13 13 

Andet, angiv gerne hvad: (refereret nedenfor) 10 9 13 
*Forskellen er signifikant 

Kommentarer til Top 5: 

1. Mere end hvert andet kommunalbestyrelsesmedlem peger på dette forslag: 

Adgang til en form for sekretariatsbistand tættere knyttet til medlemmerne. Det er formentlig et 

udtryk for, at der med et sådant forslag vil kunne ske en reel aflastning af medlemmernes korre-

spondance med borgerne samt en vis systematisering og overblik over det meget omfattende ma-

teriale, der er dagligdagen for kommunalbestyrelsesmedlemmerne. 

 

2. og 3.   Mere end hvert tredje kommunalbestyrelsesmedlem peger på disse forslag: 

Bedre forberedelse af sagerne og længere forberedelsestid. Forslagene ligger i forlængelse af det 

mest påpegede om sekretariatsbistand. Hvis sagernes fremlæggelse kan optimeres, vil der være en 

bedre mulighed for en mere tilfredsstillende forberedelse – og tilsvarende vil mere forberedelsestid 

kunne øge tilfredsstillelsen ved arbejdet. 

4.   Hvert tredje kommunalbestyrelsesmedlem har peget på dette forslag: 

      Bedre adgang til bistand fra kommunens embedsmænd. Dette forslag skal ses i lyset af, at der i un- 

      dersøgelsen (tabel 3 i faktaark om Embedsværket) er 79 procent, der svarer, at de alt i alt er tilfredse 

      med adgangen til embedsmændene. Forslaget er således udtryk for en mulighed for en styrkelse af 

      indsatsen fra kommunens side. 
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5.  En mindre, men ikke ubetydelig gruppe peger på to forslag: 

     Færre og mindre komplekse sager. Disse forslag korresponderer med besvarelser i undersøgelsen 

     om mængden af læsestof og sagernes kompleksitet (tabel 3 og 4 i faktaark om Arbejdet). 62 procent 

     angiver mængden af læsestof som for stor, 39 procent kompleksiteten som for høj. 

Blandt de forholdsvis få forslag under ”Andet” angives ønsket om mere overordnet politik og færre enkeltsa-

ger samt en påpegning af, at god mødeledelse af afgørende for oplevelsen af en god tilrettelæggelse af det 

samlede arbejde. Her påpeges også et ønske om et mere tilgængeligt sprog i det skriftlige materiale, som vil 

gøre arbejdet mere effektivt og udbyttet større. 
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Grundoplysninger om respondenterne 

Respondenternes hovederhverv er fordelt med 37 procent i offentlig sektor, 38 procent i privat sektor, 

herunder landmænd, selvstændige m.fl., 16 procent på efterløn, førtidspension eller efterløn og de reste-

rende knap 10 procent i andre placeringer, herunder studerende, hjemmegående, ledige m.fl. 

Flere steder i undersøgelsen refereres der til forskellige forhold, der vedrører respondenterne. Disse for-

hold kan opregnes således: 

Tabel A 

 Den politiske placering i kommunalbestyrelsen Antal Procent 

Borgmester  
(herunder alle Københavns borgmestre og rådmænd i Aarhus, Aalborg og Odense) 

40 5 

Medlem af borgmesterens parti 184 25 

Medlem af parti i valgforbund med borgmesterens parti 133 18 

Medlem af parti uden for valgforbund med borgmesterens parti, men 
med i konstitueringsaftale 

182 25 

Medlem af parti uden for både valgforbund med borgmesterens parti 
og uden for konstitueringsaftale 

191 26 

Heraf udvalgsformænd 215 27 

 

 

Tabel B 

Den højeste gennemførte uddannelse  Procent 

Grundskole (folkeskole, privatskole, efterskole) 6 

Gymnasium, HF, studenterkursus 4 

Erhvervsgymnasium (HHX eller HTX) 2 

Erhvervsfaglig (f.eks. tømrer, frisør, kontorassistent) 20 

Kort videregående (f.eks. datamatiker, laborant) 6 

Mellemlang videregående (f.eks. teknikumingeniør, lærer) 34 

Bachelor (f.eks. 1. del af en lang videregående uddannelse) 7 

Lang videregående (f.eks. gymnasielærer, økonom, jurist) 22 

 

Tabel C 

 Medlemskab før eller efter strukturreformen Procent 

Medlem før 2007 67 

Medlem fra 2007 eller senere 33 
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Tabel D 

 Nuværende kommunestørrelse (antal indbyggere) Procent 

Under 30.000 18 

30.000-49.999 34 

50.000-99.999 38 

100.000 eller derover 9 

 

Tabel E 

 Medlemmernes alder (september 2013) Procent 

Under 40 år 11 

40-49 år 16 

50-59 år 34 

60 år eller derover 39 

 

Om DeFactos undersøgelse 

Djøf har gennemført en undersøgelse til brug for DeFacto blandt nuværende kommunalbestyrelsesmed-

lemmer. Elektronisk spørgeskema er udsendt til 2.466 kommunalbestyrelsesmedlemmer på de mailadres-

ser, der fremgår af kommunernes hjemmesider. 814 har svaret, hvilket giver en svarprocent på 33. 

Besvarelserne er repræsentative for hele gruppen af kommunalbestyrelsesmedlemmer – herunder vedr. 

partipolitisk tilhørsforhold, alder og køn. 

 

 


