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Hvad får kommunalpolitikere til at bruge aftener på at læse stakkevis
af papirer og gå til møder i deres fritid? Hvad får dem til at gå ind i
politik, og hvad får dem til at blive? Hvad kan få dem til at holde op?

Det er nogle af de spørgsmål, denne bog belyser.
Gennem 10 fortællinger hører vi kommunalpolitikere berette

personligt og nærværende om deres drivkraft og engagement i det
lokalpolitiske arbejde. Bogen henvender sig til alle politisk

interesserede læsere. Den giver kommunalt ansatte et indblik i og
forståelse for kommunalpolitikernes hverdag og de dilemmaer, de

befinder sig i. Nye kommunalpolitikere får et indtryk af den
lokalpolitiske hverdag, de er på vej ind i, mens erfarne kan hente
inspiration i kollegers fortællinger om drivkraft og mening i

kommunalpolitikken.  

Om forfatteren
Kirstine Andersen (f. 1958) er cand.phil. i samfundsfag og

forvaltning. Sideløbende med sin skribent- og foredragsvirksomhed
arbejder hun som ledelseskonsulent. Hun har tidligere bl.a. udgivet

bogen Kierkegaard og ledelse (2004).
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