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Min baggrund

• Har arbejdet for Mannov siden 1996 – har ledet 
virksomheden i mange år og ejet den sammen med min 
familie i snart tre år

• Har arbejdet med akutområdet siden 2002 – primært for 
TrygFonden, DRG og Hjernesagen

• Har selv oplevet stroke på nært hold



Kommunalpolitik i Danmark 

• 2.432 lokalpolitikere valgt i 2017 (9.556 opstillede)  

• 32 pct. af de valgte kandidater var kvinder

• Mindste kommunalbestyrelse: Læsø 
• 9 medlemmer

• 1.764 indbyggere – dvs. 196 indbyggere pr. medlem

• Største kommunalbestyrelse: Københavns Borgerrepræsentation
• 55 medlemmer

• 638.117 indbyggere , dvs. 11.602 indbyggere pr. medlem

• Stefan Hafsten Wolffbrandt (S) valgt ind i Samsøs kommunalbestyrelse med blot 20 personlige 
stemmer i 2017

• Jacob Bundsgaard (S) i Aarhus blev topscorer i 2017 med 39.841 personlige stemmer – svarer til 
20,6 pct. af de afgivne stemmer

• I Frederikshavn fik Birgit S. Hansen (S) 42,4 pct. af de afgivne stemmer (14.862 personlige stemmer)

• I Vejle stemte 61.981 borgere (70,49 pct. af de stemmeberettigede)
• Jens Ejner Christensen (V) blev valgt ind med flest personlige stemmer: 5.207 stemmer (8,40 pct.)

• Mustapha Ali El-Ahmad (S) blev valgt ind med færrest personlige stemmer: 421 stemmer (0,68 pct.)



Hvem er vi?

Gennemsnitskommunalpolitikeren

• Mand

• 51,4 år

• Arbejder i en kommune 
eller privatvirksomhed

• Har erhvervsuddannelse eller 
mellemlang uddannelse

• Topleder eller lønmodtager på 
højeste lønniveau

Gennemsnitsdanskeren

• Mand/kvinde

• 42 år

• 43.487 kr. i løn pr. md før skat (inkl. 

pension)

• Går til læge, specialtandlæge eller 

tandlæge knap 10 gange om året

• Kører typisk i Volkswagen

• Holder ferie i Spanien

• Køber næsten 50 pk. cigaretter årligt

• Køber 12,4 genstande pr. uge

• 11 pct. af danskerne indlagt på 

hospitalet i 2018

• Hver fjerde (26 pct.) har købt medicin 

via internettet det seneste år



Kommunalvalg 2021

• 16. november 2021

• Alle opstiller på en kandidatliste – nye lister kræver 
mindst 25 underskrifter

• Kandidatlister skal indleveres til valgbestyrelsen 
senest 14. september (28. september for nye lister)

• Kommunen offentliggør snarest muligt derefter alle 
godkendte kandidatlister og de opstillede 
kandidater

• Valgdeltagelsen i 2017 var 70,8 pct. Målet er mindst 
samme niveau i år.

• Hver femte vælger stemmer i sin kommune for 
første gang (tilflyttere, førstegangsvælgere og 
indvandrere)

• I Aalborg næsten 40.000 nye vælgere – heraf er 48 
pct. studerende. Samme billede i Aarhus og 
Odense

• Hver tredje indbygger i Langeland Kommune er 
over 65 år



Sådan tænker politikere – et par røverhistorier fra den virkelige verden



Sådan tænker medierne



NYHEDSKRITERIER

AV I S
AKTUALITET

Noget, der er 

oppe i tiden

VÆSENTLIGHED

Noget, der har 

relevans for mange 

læsere/seere/lyttere

IDENTIFIKATION

”Det kunne have 

været mig”

SENSATION

Noget, der 

fascinerer, 

chokerer, 

overrasker



K
KONFLIKT
Drama sælger og 

er let at forstå



Sådan påvirker du medierne

https://vimeo.com/167413453


Lad os prøve 

at sætte en dagsorden!



Hjernesagens temaer

Ensartet rehabilitering 

og bedre retssikkerhed



Øvelse: 

Sådan får vi sat dagsordenen 

med vores temaer
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