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VELKOMMEN TIL

KOMMUNALPOLITISK
TOPMØDE 2017
På vegne af KL’s bestyrelse er
det en glæde at byde velkommen til Kommunalpolitisk
Topmøde den 16. og 17.
marts 2017.

Det er en god anledning til
at markere kommunestyret og
tydeliggøre, at kommunestyret er
effektivt og forandringsmotoren
for velfærd og vækst.

Kommunalpolitisk Topmøde
sætter som altid rammen om
drøftelser af aktuelle kommunalpolitiske temaer og afholdelsen af KL’s delegeretmøde. Delegeretmødet afholdes torsdag.

Topmødet vil i år være præget af, at 2017 står i kommunestyrets
tegn. Den 21. november er der valg til kommunalbestyrelserne.
Samtidig kan vi i 2017 fejre tiåret for kommunalreformen, og
det er en god anledning til at markere kommunestyret og tydeliggøre, at kommunestyret er effektivt og forandringsmotoren
for velfærd og vækst.
I år sætter topmødet også fokus på den digitale og teknologiske
udvikling. Vi har talt om det i årtier. Alligevel er det mere relevant
end nogensinde, at vi har fokus på, hvordan udviklingen i disse
år udfordrer og udvikler velfærdssamfundet. Digitalisering og
teknologi skaber på én gang store forandringer, udfordringer
og nye muligheder på stort set alle de kommunale kerneområder – lige fra ældrepleje over undervisningen i folkeskolerne til
borgerbetjening.
Hvilke forandringer står kommunerne over for i de kommende
år? Hvad betyder udviklingen for løsningen af de kommunale
kernevelfærdsopgaver? Hvilke kompetencer bliver der brug
for, og hvad er det for et arbejdsmarked, vi kommer til at se i
fremtiden?
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Alec Ross, der er teknologipolitisk ekspert og tidligere
innovationsrådgiver for
Hillary Clinton, vil fredag
morgen give sit perspektiv
på udviklingen, og hvad den
betyder, for måden vi
arbejder på i det offentlige.

Digitalisering og teknologi
skaber på én gang store for
andringer, udfordringer og nye
muligheder på stort set alle de
kommunale kerneområder.

Fredag vil der også være mulighed for at deltage i én af
fire debatter:
› Samspillet med borgerne – nye måder, nye udfordringer,
nye løsninger
› En hverdag med robotter – den digitale disruption er
over kommunerne
› Fremtidens arbejdsmarked i Danmark
› Turisme og kommunernes rolle.
Vi ser frem til gode politiske debatter på Kommunalpolitisk
Topmøde 2017.

Med venlig hilsen

Martin Damm

Kristian Wendelboe
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PROGRAM

TORSDAG D. 16. MARTS 2017
Kl. 9.15
Åbning af topmødet og velkomst
v/ KL’s næstformand Jacob Bundsgaard
Valg af dirigenter
Velkommen til Aalborg
v/ Borgmester Thomas Kastrup-Larsen, 
Aalborg Kommune
Kl. 9.30
Formandens tale
v/ KL’s formand Martin Damm
Regeringens hilsen
v/ Statsminister Lars Løkke Rasmussen
Kl. 10.30
Gruppemøder
› Socialdemokratiet – Aalborghallen
› Radikale Venstre – Laugsstuen
› Det Konservative Folkeparti – Det Lille Teater
› Nye Borgerlige – Kræmmerstuen
› Socialistisk Folkeparti – Musiksalen
› Liberal Alliance – Bondestuen
› Kristendemokraterne – Columbinesalen
› Lokallisterne i Danmark – Latinerstuen
› Dansk Folkeparti – Radiosalen
› Slesvigsk Parti – Flamingostuen
› Venstre – Europahallen
› Enhedslisten – Gæstesalen
› Alternativet – Harlekinsalen

Under gruppemøderne er der oplæg og
debat ved Chairman of World Economic
Forum og bestyrelsesmedlem i Mærsk Group,
Siemens, SAP m.v. Jim Hagemann Snabe
for de topchefer, der deltager i Kommunal
politisk Topmøde. Oplægget har overskriften
”Kan digitaliseringen skabe mulighed for at
genopfinde offentlig service?”. Arrangementet
foregår på Hotel Comwell Hvide Hus.
Kl. 13.00
Frokost
Kl. 14.00
2017 i kommunestyrets tegn
Kommunalbestyrelsesmedlemmerne
Charlotte Christiansen (A), Assens Kommune
og Jens Lauritzen (V), Vesthimmerlands
Kommune på scenen med Mikael Kamber.
Kl. 14.15
Delegeretmødedagsorden
1. Godkendelse af KL’s Regnskab 2016
KL’s bestyrelse indstiller, at delegeretmødet
godkender KL’s regnskab for 2016.
KL’s regnskab fremgår af KL’s beretning 2016
og i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner.
KL’s regnskab for 2016 viser et samlet overskud på 0,7 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med det forventede.
Det bemærkes i øvrigt, at på grund af den
opgjorte pensionsforpligtelse for tjenestemænd i Kommunernes Revision er der i 2016
foretaget en nedskrivning af KL’s egenkapital
med 14,0 mio. kr.
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2. Valg af revisionsinstitut
KL’s bestyrelse indstiller, at delegeretmødet
vælger Deloitte som KL’s revisionsinstitut.

Ændringsforslag fra KL’s bestyrelse
KL’s bestyrelse foreslår som ændringsforslag,
at den samlede tekst erstattes af:

3. Forslag fra byrådene i Brønderslev
Kommune, Frederikshavn Kommune,
Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune,
Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune,
Morsø Kommune, Rebild Kommune, Thisted
Kommune, Vesthimmerlands Kommune og
Aalborg Kommune
KL’s delegeretmøde tilkendegiver overfor
KL’s bestyrelse, at der snarest tages initiativ
til at opfordre Regering og Folketing til, at
udvide det nedsatte Finansieringsudvalgs
kommissorium med henblik på en generel
revurdering af udligningsordningerne, således
at udligningssystemet indrettes til at sikre nogenlunde ensartede økonomiske grundvilkår
og dermed sikre mulighed for at levere en
nogenlunde ensartet kommunal service.

”KL’s delegeretmøde opfordrer regeringen
til hurtigst muligt at etablere et solidt fagligt
grundlag til brug for Folketingets beslutning
om ændringer i kommunernes finansiering.
Delegeretmødet understreger i lyset af
de mange reformer, omlægninger og den
generelle udvikling, at det samlede finansieringssystem skal give alle kommuner de nødvendige finansieringsmuligheder for at kunne
leve op til de krav og forventninger, der stilles
til kommunerne. Og i den forbindelse kan der
være behov for justeringer i det kommunale
tilskuds- og udligningssystem, idet dette har
til formål at bidrage til nogenlunde ensartede
økonomiske vilkår kommunerne imellem.

I forbindelse hermed er det kommunernes
vurdering, at det vil være et godt grundlag
for de politiske afklaringer, at KORA tilvejebringer og bidrager med analyser som
oplæg til Finansieringsudvalget, og dermed
bidrager til, at drøftelserne og beslutningerne
i Folketinget kan tages på et så retvisende,
dækkende og oplyst grundlag, som muligt.
KL’s bestyrelse skal derfor anmode KORA om
at igangsætte analyser af om kommunernes
nuværende finansieringsmekanismer giver
kommunerne nogenlunde ensartede muligheder for at levere service.
Endelig tilkendegiver delegeretmødet hermed, at der er behov for at få en snarlig afklaring af det fremtidige udligningssystem for at
tilvejebringe grundlag for kommunernes behov for en flerårig økonomisk planlægning og
større sikkerhed for finansieringsgrundlaget.
Folketinget opfordres derfor til at tage ansvar
og igangsætte initiativer, der kan sikre et
kvalificeret eftersyn af udligningssystemet,
og efterfølgende træffe beslutning om det
fremadrettede udligningssystem for at skabe
et kommunalt Danmark i balance.

Delegeretmødet anbefaler regeringen at
igangsætte et analysearbejde, for at afdække
om de nuværende finansieringsmekanismer
lever op til formålet. Herudover tilkendegiver delegeretmødet, at der er behov for
at få en snarlig afklaring af kommunernes
finansiering med henblik på at den enkelte
kommune får et mere sikkert grundlag for sin
økonomi.”
4. Forslag fra byrådet i Sønderborg Kommune
Sønderborg byråd vil gerne fortsætte med
organiseringen af forsyningssektoren med
henblik på, at kommunerne har maksimal
og fleksibel indflydelse på opgaverne. Dette
med henblik på at skabe synlige resultater
med nedbringelse af CO2-udledning, driftssikkerhed, prisbillig og økonomisk forudsigelig
drift for borgerne. Målet sikres bedst gennem
borgernes direkte og indirekte ejerskab.
Derfor anmodes KL om at arbejde for, at regering og Folketinget i udmøntningen af en
kommende forsyningsstrategi tager hensyn til
at sikre vilkår, som fastholder og udvikler en
decentral forsyningssektor med forankring i
kommunerne og de lokale samfund gennem
direkte og indirekte ejerskab af forbrugerne.
5. Debat om formandens tale
6. Eventuelt
Kl. 19.30
Aftenarrangement med spisning
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FREDAG D. 17. MARTS 2017
Kl. 9.00
Topmødet genoptages
v/ KL’s næstformand Jacob Bundsgaard
2017 i kommunestyrets tegn
Kommunalbestyrelsesmedlemmerne
Sonja Marie Jensen (A), Nyborg Kommune og
Hans Skou (V), Aarhus Kommune på scenen
med Mikael Kamber.
Kl. 9.20
Velfærdssamfundet i teknologisk forandring
Keynote speech ved Alec Ross, teknologipolitisk ekspert og tidligere innovationsrådgiver
for Hillary Clinton.
Samfundet gennemgår i disse år en enorm
teknologisk omvæltning. Forandringerne er så
markante, at de på mange områder allerede
har ændret den måde, vi lever og arbejder på.
Udviklingen vil betyde, at det i fremtiden vil
være nogle helt andre kompetencer, der vil
blive efterspurgt. Det vil få stor betydning for
arbejdsmarkedet og for indretningen af den
offentlige sektor.
Alec Ross vil i sit oplæg komme med bud på,
hvad de teknologiske forandringerne betyder
for det velfærdssamfund, vi kender i dag. Herunder ikke mindst hvordan den teknologiske
udvikling vil ændre den offentlige sektor, og
måden vi arbejder på.
Oplægget holdes på engelsk.

Udviklingen vil betyde, at
det i fremtiden vil være nogle
helt andre kompetencer, der vil
blive efterspurgt. Det vil få stor
betydning for arbejdsmarkedet og for indretningen af den
offentlige sektor.

Kl. 10. 30
Topmødedebatter
Deltag i én af fire debatter:
› Samspillet med borgerne – nye måder,
nye udfordringer, nye løsninger – Hal Vest
› En hverdag med robotter – den digitale
disruption er over kommunerne
– Europahallen
› Fremtidens arbejdsmarked i Danmark
– Radiosalen
› Turisme og kommunernes rolle
– Musiksalen.
Læs mere om de fire debatter på side 8-11.
Ønsker du ikke at deltage i en debat, er der
mulighed for at networke i loungeområdet
i foyeren.
Kl. 11.45
Frokost to go

7

8

DELTAG I ÉN AF DE FIRE

TOPMØDEDEBATTER
FREDAG D. 17. MARTS KL 10.30

1/

SAMSPILLET MED BORGERNE – NYE MÅDER,
NYE UDFORDRINGER, NYE LØSNINGER
HAL VEST
Dialogen med borgerne står centralt i enhver kommunalbestyrelses arbejde,
og mange kommuner udvikler i disse år nye måder at spille sammen med
borgerne på i det politiske arbejde. De nye dialog- og inddragelsesformer er en
vej til at skabe bæredygtige, innovative løsninger på de lokale udfordringer, og
det er en måde at styrke medborgerskabet på.
Men hvordan inddrager vi bedst borgerne i politikudviklingen i en tid, hvor der er
kamp om både borgernes og politikernes opmærksomhed og ressourcer? Hvor
kommunens opgaver og roller hele tiden forandrer sig. Og hvor der konstant tales om effektiviseringer, modernisering og nye måder at samarbejde på.
Én mulighed er at invitere borgerne til at være med i særlige udvalg – de
såkaldte §17, stk. 4-udvalg. Det er midlertidige udvalg, hvor kommunalbestyrelsen kan vælge at give nogle af pladserne til borgere og repræsentanter fra fx
erhvervslivet og civilsamfundet.
Som oplæg til debat fortæller fire kommuner om deres arbejde og erfaringer
med §17, stk. 4-udvalg, og hvilke resultater det har ført med sig: Gentofte,
Skanderborg, Guldborgsund og Ringkøbing-Skjern. Herefter lægges der op til
drøftelser, hvor deltagerne kan bringe deres egne erfaringer i spil og komme
med deres bud på, hvordan samspillet med borgerne fortsat kan udvikles.
Temadebatten kommer blandt andet omkring følgende spørgsmål:
› Hvilke muligheder og udfordringer opstår, når vi inviterer borgerne med ind
i det politiske maskinrum?
› Hvordan skaber vi et godt samspil med borgerne, der styrker det lokale
demokrati?
Medvirkende i debatten:
› Kirsten Terkilsen, borgmester i Hedensted Kommune og
medlem af KL’s bestyrelse
› John Brædder, borgmester i Guldborgsund Kommune
› Iver Enevoldsen, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune
› Jørgen Gaarde, borgmester i Skanderborg Kommune
› Hans Toft, borgmester i Gentofte Kommune.
Ordstyrer:
› Ulrik Kjær, professor i statskundskab ved Syddansk Universitet
og chefkonsulent i KL.
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2/

EN HVERDAG MED ROBOTTER – DEN DIGITALE DISRUPTION ER OVER KOMMUNERNE
EUROPAHALLEN
Digital disruption er en af tidens mest omtalte tendenser, og det
er ikke kun i den private sektor, at digital transformation skaber
hastige omvæltninger. Men er der grund til panik og sortsyn?
Deleøkonomi, robotter, førerløse biler og kunstig intelligens
vil komme til at præge den måde, vi i kommunerne løser velfærdsopgaver i fremtiden. De førerløse biler vil gøre det muligt
at levere velfærdsydelser i tyndt befolkede områder. Robotter
og kunstig intelligens kan træffe beslutninger og løse opgaver,
som normalt udføres af faglige medarbejdere. Digital disruption
skaber mange nye muligheder for innovation og effektivisering.
Men det skaber også dilemmaer, hvis medarbejdernes opgaver
skal udføres af maskiner og teknologi. Og hvordan sikrer vi, at
borgerne også i fremtiden får nær og personlig service?
Temadebatten kommer omkring disse spørgsmål og sætter
spot på temaerne:
› Robotterne kommer. Nyhedsartikler bliver skrevet af robot-journalister, og robotter bruges til at diagnosticere sygdomstilfælde. Men skal vi også forberede os på, at robotter
overtager i forhold til kernevelfærdsopgaver som undervisning, støtte og ældrepleje?
› Fremtidens arbejdsmarked. Mere end halvdelen af alle elever i folkeskolen kan se frem til at bestride et job, som endnu
ikke er opfundet. Betyder det at kodning skal på skoleskemaet? Hvor er fremtidens jobs, og hvordan sikrer vi, at medarbejdere har de nødvendige kompetencer?
› Forvaltning med kunstig intelligens. Data er et kraftfuldt
værktøj, der kan hjælpe os med at træffe beslutninger. Men
der er også store dilemmaer med at sætte tallene i førersædet. Er det mennesker eller maskiner, som skal træffe beslutninger om skoler, børn og sundhed?
› Digital vækst. Smarte teknologier giver nye muligheder for
innovation og vækst. Samtidig producerer kommunerne
store mængder af data, som kan stilles til rådighed for virksomheder, der kan lave nye smarte løsninger til gavn for
borgere. Hvordan hjælDeleøkonomi, robotter, fører
per vi, så digitalisering
løse biler og kunstig intelligens vil
skaber gode vækstmuligheder for virksom- komme til at præge den måde, vi i
hederne? Hvordan
kommunerne løser velfærdsopgaver
bliver deleøkonomi en
i fremtiden.
del af vækstindsatsen?
Medvirkende i debatten:
› Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune og
medlem af KL’s bestyrelse
› Anders Kofod-Petersen, vicedirektør for Alexandra Instituttet
og professor i kunstig intelligens ved Norges TekniskNaturvidenskabelige Universitet
› René Gade, folketingsmedlem for Alternativet.
Ordstyrer:
› Christiane Vejlø, digital trendanalytiker.

10

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED I DANMARK
RADIOSALEN
Det går godt på det fleksible danske arbejdsmarked. Ledigheden er lav, beskæftigelsen stigende og jobomsætningen er rekordhøj med 800.000 jobåbninger om året.
Det danske arbejdsmarked står samtidig over for forandringstendenser, der
skaber et helt særligt pres på produktiviteten og beskæftigelsen. Vores evne til
at udnytte disruptive teknologier og forretningsmodeller og en øget
global arbejdsdeling bliver helt afgørende for Danmarks konkurrenceevne,
og for mulighederne for at skabe gode job i fremtiden.
Samtidig må vi forvente, at indholdet af
fremtidens job – på alle uddannelsesniveauer – vil være markant forskellig fra
det, vi kender i dag. Vi ved fx, at virksomhederne kommer til at mangle dygtige
faglærte, men vi er mindre sikre på, hvad
de faglærte reelt skal lave i fremtiden, når nye produktionsformer rammer
industrien. Samtidig vil forandringstendenser som fx platformsøkonomi og et
større marked for freelancere skabe nye ansættelsesformer og potentielt et
opbrud i den traditionelle skelnen mellem lønmodtagere og arbejdsgivere.

Den teknologiske udvikling,
demografi og øget globalisering vil
ændre jobfunktioner i Danmark
markant.

Udviklingen rummer en række udfordringer, men i mindst ligeså høj grad nogle
enestående muligheder for Danmark. Hvis vi skal udnytte mulighederne kræver det en kompetent og fleksibel arbejdsstyrke. I den forbindelse spiller bl.a.
kommunerne en rolle for at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne
og for at sikre en sammenhængende indsats fra vuggestuen til indtræden på
arbejdsmarkedet.
Temadebatten vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
› Hvilke udfordringer og muligheder skaber forandringstendenserne for
arbejdsmarkedet?
› Hvordan kan kommunerne bidrage til at sikre en kompetent og fleksibel
arbejdsstyrke, der er rustet til fremtidens job?
Medvirkende i debatten:
› Martin Damm, borgmester i Kalundborg Kommune og formand for KL
› Per Christensen, forbundsformand i 3F
› Jens Klarskov, adm.direktør i Dansk Erhverv.
Ordstyrer:
› Mikael Kamber, journalist.
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TURISME OG KOMMUNERNES ROLLE
MUSIKSALEN
Der er vækst i dansk turisme.
Kommunerne spiller en væ
2015 blev et rekordår, og
sentlig rolle, når det kommer til
væksten er fortsat ind i 2016.
at sikre, at turisterne har en god
2016 blev ligeledes året, hvor
der blev vedtaget en national ferieoplevelse i Danmark.
strategi for dansk turisme
med støtte fra alle væsentlige
aktører – offentlige såvel som private. Kommunerne spiller en
væsentlig rolle, når det kommer til at sikre, at turisterne har en
god ferieoplevelse i Danmark, men kan ikke gøre det alene.
Skal de ambitiøse mål, der er sat i den nationale turismestrategi, nås, skal samarbejdet styrkes.
Der lægges derfor op til debat om, hvordan vi får mest ud af turismeinvesteringerne, hvad skal vi satse på, og hvordan kan samarbejdet styrkes, så de private turismevirksomheder engageres
og tager et medansvar for turismeindsatsen.
Temadebatten vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
› Hvad skal vi satse på i dansk turisme?
› Hvordan bliver dansk turisme mere digital?
› Hvordan kan samarbejdet mellem de mange offentlige
og halvoffentlige aktører og samarbejdet med det private
styrkes?
Medvirkende i debatten:
› Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred Kommune og
medlem af KL’s bestyrelse
› Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune
› Winni Grosbøll, borgmester i Bornholms Regionskommune
› Allan Agerholm, formand for Visitdenmark
› Ken Torpe Christoffersen, advokat og ejendomsinvestor.
Ordstyrer:
› Pernille Steensgaard, journalist.

Alle kan følge topmødet på KL’s hjemmeside wwww.kl.dk, på
Twitter @kommunerne eller Facebook www.facebook.com/
kommunerne. Deltag i debatten med #kltop17.

PRAKTISK
INFORMATION
Internet
Du kan gratis benytte wifi i Aalborg Kongres & Kultur Center.
Netværk: KL
Brugernavn: KL
Password: TOPMOEDE
App
Hent Kommunalpolitisk Topmødes app. Søg efter ”KL-kon
ferencer” i App Store og Google Play. I appen kan du finde
program, praktiske informationer, deltagerliste mv.
Busser
Torsdag den 16. marts 2017 er der gratis bustransport fra
Aalborg Lufthavn til Aalborg Kongres og Kultur Center ved
flyankomsterne.
Fredag den 17. marts 2017 er der gratis bustransport fra
Aalborg Kongres og Kultur Center til Aalborg Lufthavn fra kl.
12.00. Busserne holder klar på parkeringspladsen ved Hotel
Scandic Aalborg City (parkeringspladsen ud mod Vesterbro)
og kører efterhånden, som de fyldes op. Sidste bus kører
senest kl. 12.15.
Læs mere på KL’s hjemmeside www.kl.dk/kt2017 eller på
topmødets app.
KL’s sekretariat
KL’s sekretariat kan under topmødet kontaktes på telefon
99 35 55 35 eller 30 62 59 40.

KL
Weidekampsgade 10
2300 København S
Tlf. 3370 3370

Layout: ESSENSEN® Foto: Polfoto Tryk: Litotryk.dk

FØLG
TOPMØDET

