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I 2013 kom KL med udspillet ’In-
vestér før det sker’, som markerer 
et fokusskifte i socialpolitikken. I 
udspillet sætter KL fokus på for-
delene ved at forebygge frem for 
at symptombehandle. Vi skal turde 
prioritere og investere før det går 
galt.

s6 s14

Investér før 
det sker

På vej mod
en ny skole

Kommunerne står med en omfat-
tende opgave. De skal realisere 
en ny folkeskole, hvor alle kom-
munens elever bliver så dygtige, 
som de kan. KL støtter op om 
arbejdet via en historisk høj 
implementeringsindsats.

6,1 procentpoint. Så stor var stignin-
gen i valgdeltagelsen ved kommunal-
valget. Det skyldes, at imponerende 
mange satte fokus på betydningen 
af at stemme – særligt var der i rigtig 
mange kommuner initiativer som 
aldrig før.

Markant forøgelse 
af valgdeltagelsen

s16s10

Fremtidens velfærdsløsninger skal 
findes i et meget tættere samspil med 
borgerne. Sådan lyder et af hovedbud-
skaberne i KL’s socialudspil ’Investér 
før det sker’. Som udløber af udspil-
let har KL udviklet sitet ’Fremtidens 
velfærdsalliancer’, som skal styrke og 
videreudvikle debatten om, hvordan vi 
kan skabe den bedste velfærd.

Velfærd skabes 
i fællesskab
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Året 2013 blev et år, hvor KL satte dagsordener 
på en række vigtige områder. Folkeskolen var ét 
af dem, og nu er konturerne for en ny folkeskole 
tegnet – en folkeskole, hvor alle elever bliver 
dygtigere. Det bliver en stor opgave at komme i 
mål og kræver et tæt samarbejde mellem alle par-
ter. For mange bliver der tale om at skulle agere 

anderledes end vanligt inden for de nye rammer. Kommunalpolitikerne 
skal sætte tydeligere mål, og skoleledere og lærerne skal udvikle nye 
måder at tilrettelægge arbejdet og arbejdstiden på. 

2013 vil også blive husket for kommunalvalget den 19. november. 
Valget resulterede i en stigning i stemmeprocenten på hele 6,1 pro-
centpoint, så den endte på 71,9 procent Den højeste stemmeprocent 
ved et kommunalvalg i mange år. Det vidner om en stærk opbakning til 
det lokale demokrati og til kommunestyret. Danskerne vil det lokale de-
mokrati, har holdninger til deres lokalsamfund og interesserer sig i høj 
grad for, hvordan kommunalbestyrelserne leder og prioriterer den lokale 
velfærd, og hvordan de udvikler kommunen og dens lokalområder. 

Omstillinger og tilpasninger har præget kommunalpolitikken de senere 
år – og den dagsorden fortsætter og forudsætter et stærkt lokalpolitisk 
lederskab og et fokus på både nutid og fremtid. Kommunalpolitikerne 
har i det forgangne år vist stort lederskab bl.a. med økonomiforhand-
lingerne, hvor kommunerne stod sammen og viste regeringen, at vi 
overholder vores aftaler – også når der ikke er trussel om sanktioner. 
Det billede af lederskab står også stærkt, efter KL i 2013 rejste debat-
ten om udfordringer og muligheder for kommunestyrets fremtid. KL’s 

Markante  
resultater i 2013 
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bestyrelse lancerede temaet i et debatoplæg, og mange kommunalbe-
styrelser tog opfordringen op og drøftede fremtidens kommunestyre 
lokalt. Debatten fortsætter i 2014 og i resten af valgperioden. Det 
bliver afgørende, at de nye kommunalbestyrelser får de bedst tænkelige 
rammer og grundlag for det politiske arbejde og den politiske ledelse 
af kommunerne. Det er kun de folkevalgte, der kan stå i spidsen for de 
omstillinger, der er brug for lokalt.

En af vejene til at skabe lokal udvikling går gennem en effektiv beskæf-
tigelsespolitik. KL kom i 2013 med et beskæftigelsesudspil, der lægger 
op til en mere moderne beskæftigelsesindsats, hvor jobcentrene kom-
mer tættere på virksomhederne og giver de ledige større ansvar. For at 
føre tankerne i beskæftigelsesudspillet ud i virkeligheden har KL og i 
alt 26 kommuner indgået et politisk partnerskab, der lancerer bud på, 
hvordan der lokalt kan sikres en effektiv beskæftigelsesindsats.

Du kan læse mere om de temaer, der er nævnt ovenfor – og en række 
andre vigtige sager fra 2013 – i resten af beretningen. 
 
God læselyst. 

Erik Nielsen                                   Kristian Wendelboe
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I 2013 stod beskæftigelse højt på 
dagsordenen. Regeringen beslut-
tede, at Danmark skal have en 
ny beskæftigelsespolitik. Derfor 
igangsatte regeringen en udred-
ning af hele indsatsen for 
ledige med den tidligere sund-
heds- og skatteminister Carsten 
Koch i spidsen. Udvalgets udred-
ning skal danne grundlag for en 
ny reform af den danske beskæfti-
gelsesindsats.

KL mener også, at der er behov 
for at give systemet et serviceef-
tersyn. Mange kommuner ople-
ver, at der bliver spildt dyrebare 
ressourcer på indsatser, som ikke 
har en positiv effekt på den ledi-
ges situation. I september 2013 
kom KL med sit bud på fremti-
dens beskæftigelsespolitik under 

overskriften ’Borgere og virksom-
heder i centrum – et udspil til en 
moderne beskæftigelsespolitik’. 
I udspillet bliver der lagt op til, at 
medarbejderne i jobcentrene skal 
have mere frihed til at tilrette-
lægge en beskæftigelsesindsats, 
der får flere ledige i arbejde.

Det kan de fx gøre ved at bruge 
færre kræfter på at hjælpe stærke 
ledige, der selv er i stand til at fin-
de et job. Og i stedet gøre mere 
for de svage ledige, der har brug 
for en hjælpende hånd, blandt 
andet gennem opkvalificering. 

Kontakten til virksomhederne skal 
være i centrum. Det er nemlig den 
virksomhedsrettede indsats, der 
for langt de fleste ledige giver 
positive resultater.

Derfor efterlyser KL et opgør med 
lediges ret til seks ugers selvvalgt 
uddannelse, som skal omlægges 
med henblik på at, sikre at res-
sourcerne anvendes til ledige, der 
har behov for opkvalificering og på 
uddannelsestilbud med jobfokus, 
der bringer de ledige i beskæfti-
gelse. Og det er kommunerne, som 
skal have retten til at vurdere, hvilke 
ledige der skal have tilbud om ud-
dannelse i beskæftigelsessystemet.

KL vil fortsat arbejde for, at Folketin-
get træffer de nødvendige beslut-
ninger, der skal til for at forbedre 
indsatsen for de ledige, så flere 
kommer i arbejde.

Beskæftigelses- 
 området i omstilling
Beskæftigelsesindsatsen skal have et serviceeftersyn, så flere ledige  
kommer i arbejde. Derfor lægger KL i sit beskæftigelsesudspil op til 
en ny og mere moderne indsats, som bringer jobcentrene tættere  
på virksomhederne og giver de ledige større ansvar. 

Læs hele udspillet her: 
www.kl.dk/beskaeftigelses-
politik
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Privat ansættelse med løntilskud

Offentlig ansættelse med løntilskud

Privat virksomhedspraktik

Offentlig virksomhedspraktik

Vejledning og opkvalificering 

Ordinære uddannelsesforløb

DagpengemodtagereArbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere

Andel i beskæftigelse 6 mdr. efter endt forløb 2012

Vidste du at...
Aktivering i virksomhederne entydigt har den bedste effekt. 57 pct. af dagpengemodtagerne,
som har været i privat løntilskud, er selvforsørgende seks måneder efter endt forløb. 

Til sammenligning er kun 29 pct. af dagpengemodtagerne, der har været i ordinære 
uddannelsesforløb, selvforsørgende seks måneder efter endt forløb.

Kilde: Jobindsats.dk
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Næsten 50 procent af alle anbrin-
gelser af børn skyldes misbrugs-
problemer hos forældrene.

Den gennemsnitlige alkoholmis-
bruger har haft et misbrug i 12 
år, inden vedkommende kommer i 
behandling. 

KL’s socialudspil ’Investér før det 
sker’, tager afsæt i det billede. Ud-
spillet blev offentliggjort først som 
debatoplæg på Kommunalpolitisk 
Topmøde i 2013 og senere som 
udspil på KL’s Sociale Temamøde.

Blandt udspillets centrale budska-
ber er, at det, der virker, er tidlige 
indsatser, fremskudt støtte dér, 
hvor barnet, den unge og den 
voksne er til hverdag. 

Det der virker er brug af doku-
menteret viden og systematik 
samt en helhedsorienteret tilgang, 
hvor kommunerne prioriterer 
tværgående løsninger og flytter 
ressourcer efter det.

Udspillet lægger vægt på at flytte 
ressourcerne derhen, hvor det 
nytter, og hvor vi ved, at vi får 
resultater af indsatsen. Vi skal 
turde prioritere borgere med store 
varige behov og investere før det 
sker, netop for at sikre, at der er 
ressourcer til dem, som har størst 
behov. 

Borgeren er som udgangspunkt 
den fremmeste ekspert i eget liv 
og skal være med i løsningen af 
egne problemer. 

Samtidig skal løsningerne findes 
i et samspil med den enkeltes 
netværk og familie og med brug 
af ressourcer fra borgernes eget 
netværk.

Med udspillet sender KL en klar 
melding til landets kommunalbe-
styrelser om at turde gå forrest, 
turde prioritere og turde investere, 
før det sker. At investere i at 
styrke og udvikle borgernes eget 
ansvar og muligheder, kræver en 
ændret tankegang hos medarbej-
dere, ledere og ikke mindst hos 
kommunalpolitikere. Gode sociale 
investeringer kræver kommunal-
politisk mod, knofedt og handle-
kraft.

Investér før det sker
I 2013 kom KL med udspillet ’Investér før det sker’, som markerer et 
fokusskifte i socialpolitikken. I udspillet sætter KL fokus på fordelene 
ved at forebygge frem for at symptombehandle. Vi skal turde prioritere 
og investere før det går galt. 

Læs hele udspillet her: 
www.kl.dk/investerfoerdetsker 



Tiltrængt eftersyn af 
uddannelsessystemet
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En styrket overgang fra udskoling til ungdomsuddannelserne. Mere praksis-
nærhed i professionsuddannelserne og en reform af lærer- og pædagogud-
dannelserne, så de understøtter folkeskolereformen. Sådan lyder nogle af 
hovedbudskaberne i KL’s uddannelsesudspil ’Udvikling gennem bedre 
uddannelser’.

Kommunerne løfter i disse år et 
stort uddannelsesansvar. Siden 
2007 har den kommunale sektor 
oprettet 50 procent flere prak-
tikpladser, udviklet helhedsori-
enterede ungepolitikker, styrket 
samarbejdet med professions-
højskolerne, og med den nye fol-
keskolereform ligger der et stort 
ansvar hos kommunerne. 

Samtidig er de kommunale områ-
der i rivende udvikling. I det nære 
kommunale sundhedsvæsen skal 
personalet genoptræne patienter 
– ofte i eget hjem – og ansatte i 
borgerservicecentre skal omstille 
sig fra rollen ’bag skranken’ til 
’digitale guider’.

I 2013 stillede KL derfor spørgs-
målene: Er vores uddannelser og 
efter- og videreuddannelsessyste-
mer gode nok? 

Og hvordan sikrer vi, at alle børn 
og unge kommer godt videre fra 
folke skolen?

Kommunernes bud på disse 
spørgsmål kom med udspillet 
’Udvikling gennem bedre uddan-
nelser’. 

Det indeholder blandt andet et 
stærkt fokus på bedre overgange 
fra folkeskolens udskoling til ung-
domsuddannelserne med blandt 
andet nye tonede udskolingslin-
jer, der retter sig mod bestemte 
grundforløb i erhvervsuddan-
nelserne eller 1.g på gymnasiet. 
Målet er færre omvalg, og at flere 
vælger en erhvervsuddannelse 
efter 9. og 10. klasse.

Som opfølgning på udspillet indgik 
KL en aftale med DI og Dansk 

Metal om et mere målrettet 10. 
klasseforløb til ikke-uddannelses-
parate unge – et forslag, hvis linjer 
går igen i regeringens forslag om 
en mere erhvervsrettet 10. klasse 
i forbindelse med erhvervsskolere-
formen. 

Uddannelsesudspillet rummer 
også et fokus på de videregående 
uddannelser, hvor KL foreslår 
mere kvalitet og praksisnærhed. 
Det skal ske gennem minimumsti-
metal på velfærdsuddannelserne, 
der samtidig skal være mere 
koblet til den kommunale praksis, 
og større fokus på kommunernes 
behov, når medarbejderne skal 
efteruddannes.

Læs hele udspillet her: 
www.kl.dk 

9. klasseelevernes uddannelsesvalg i perioden 2001 til 2013
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•  Sundhedsuddannelserne skal 
understøtte et sammenhæng-
ende sundhedsvæsen.

•  Vi skal styrke uddannelsernes 
fokus på de kliniske/praktiske 
kompetencer.

Sådan lyder to af de væsentligste 
anbefalinger i KL’s udspil ’Next 
Practice – Udvikling af det nære 
sundhedsvæsen gennem bedre 
sundhedsuddannelser’, som blev 
offentliggjort i januar 2014.

Udspillet er første skridt på vejen 
til at sikre en styrket kobling 
mellem udviklingen af det nære 
sundhedsvæsen til indholdet i en 
række centrale sundhedsfaglige 
grunduddannelser. Næste skridt 
er i samarbejde med de øvrige 
parter at diskutere, hvordan disse 

anbefalinger konkret skal omsæt-
tes i sundhedsuddannelserne.
Udspillet kobler tre af KL’s store 
udspil: sundhedsudspillet fra 
2012 ’Det nære sundheds væsen’, 
socialudspillet ’Investér før det 
sker’ fra 2013 og ’Udvikling gen-
nem bedre uddannelser’ fra 2013.

Og KL’s ambition er klar: De 
sundhedsfaglige uddannelser 
skal mindst være på omgangs-
højde med de krav, som borgere 
og patienter stiller til det nære 
sundhedsvæsen. Særligt vigtig 
bliver kompetencen til at skabe 
sammenhæng mellem sundheds-
opgaverne og kommunens øvrige 
velfærdsydelser. 

Eksempelvis handler kræftrehabi-
litering ikke kun om at blive fysisk 
rask, men også om tilbagevenden 

til arbejdsmarkedet. Dette stiller 
krav til kommunernes opgave som 
praktikværter på de sundhedsfag-
lige uddannelser. 

Organisering af uddannelsesop-
gaven skal fremadrettet under-
støtte og i stigende grad sikre, at 
de sundhedsfaglige studerende 
lærer at bygge bro fra det be-
handlende til det rehabiliterende 
arbejde, der foregår mange ste-
der i kommunen. At kunne bygge 
denne bro er kernen i vellykkede 
patientforløb, og de sundheds-
faglige grunduddannelser skal 
forberede de studerende på 
denne opgave.

Udviklingen af det nære sundhedsvæsen betyder, at flere borgere og patien-
ter kan behandles tæt på deres hjem. Men nærhed er ikke nok. Den pleje og 
behandling, som kommunale sundhedsmedarbejdere giver, skal hele tiden 
være på omgangshøjde med den bedste viden og praksis på området. 

Ny retning for 
sundhedsuddannelserne 

Læs hele udspillet her: 
www.kl.dk 



Fremtidens kommunestyre  
 – debatten fortsætter
Mange kommunalbestyrelser har i årets løb diskuteret udfordringer og mulig-
heder for fremtidens kommunestyre. Nok er det lokale demokrati en hjørne-
sten, men det er ikke mejslet i sten, hvordan fremtidens kommunestyre skal 
udfolde sig. Derfor gav KL’s bestyrelse bolden op til debat.

Det står klart, at kommunalpoli-
tikerne spiller en vigtig rolle, når 
velfærd skal omstilles og fornys. 
Og at rollen som kommunalpoliti-
ker har mange facetter. Debatterne 
om fremtidens kommunestyre 
viste meget tydeligt, at kommu-
nalpolitikere har et stærkt ønske 
om at gå foran i udviklingen af 
lokalsamfundet. Der er stor politisk 
vilje i kommunerne til at omstille 
velfærden, så der også i fremtiden 
er mulighed for at levere velfærd af 
høj kvalitet. Borgerne skal opleve, 
at kommunerne tænker i helheder 
og sammenhængende forløb. 

 Sammenfatning 
af den foreløbige 
debat om 
fremtidens 
kommunestyre 

Vigtige kommunalpolitiske  
pejlemærker:

•  Kommunalpolitikerne skal 
drive omstilling og forny-
else på de kommunale 
velfærdsområder 

•  Kommunalpolitikere skal 
insistere på helhed og 
sammenhæng i løsning 
af opgaverne og på at 
samarbejde med mange 
forskellige aktører om 
opgaveløsningen

•  Samspillet mellem 
borgere og kommunal-
bestyrelse skal videreud-
vikles, og der skal fokus 
på at understøtte lokal 
sammenhængskraft, så 
kommunens borgere 
oplever sig som en del af 
et fællesskab 

•  Den enkelte og civilsam-
fundet skal have et større 
medansvar

•  Vækst og lokal udvikling 
skal stå højt på den kom-
munalpolitiske dagsorden

•  Kommunalpolitikere skal 
have fokus på at bruge 
tiden på det rigtige. Tid til 
politik er en udfordring.

Det har også stået stærkt i de 
politiske debatter om fremtiden for 
kommunestyret. Det er også kom-
met frem i debatterne, at værdien 
af lokalpolitisk styring ikke altid 
står stærkt i borgernes bevidsthed 
eller i den brede offentlighed, og 
at kommunalpolitikerne oplever, at 
ansvaret er blevet større og opga-
verne mere komplekse. Samtidig 
er tiden til politik knap og samspil-
let med borgerne og en fagligt 
stærkere administration udfordrer 
kommunalpolitikerne. Og dermed 
kommunestyret. Det bliver også 
nogle af de dagsordner, der skal 
fylde i den nye valgperiode.

Debatten har været foldet ud i 
mange af landets kommunalbe-
styrelser, på Facebook, i lands-
dækkende medier og fremtidens 
kommunestyre var også hoved-
tema på Kommunalpolitisk Top-
møde i 2013.

Men den slutter ikke her.  
Debatten fortsætter i den nye 
valgperiode.

Læs hele udspillet her: 
www.kl.dk/kommunalpolitik1/
fremtidens-kommunestyre/
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Sitet lægger derfor op til en række 
drøftelser, som man kan tage i 
kommunalbestyrelserne, når man 
gør klar til at sætte rammen for 
den nye opgaveløsning. I samme 
ombæring giver sitet svar på en 
række juridiske spørgsmål, som 
kan opstå om rammer, roller og 
ansvar. Har de frivillige fx tavsheds-
pligt? Og hvad med forsikring og 
arbejdsmiljø?

Velfærd skabes i 
fællesskab
Fremtidens velfærdsløsninger skal findes i et meget tættere samspil med 
borgerne. Sådan lyder et af hovedbudskaberne i KL’s socialudspil ’Investér 
før det sker’. Som udløber af udspillet har KL udviklet sitet ’Fremtidens  
velfærdsalliancer – sammen er vi bedst’, som skal styrke og videreudvikle 
debatten om, hvordan vi kan skabe den bedste velfærd.

Velfærd er ikke bare lig de ydelser, 
der produceres af det offentlige – 
og særligt af kommunerne. Velfærd 
skabes i fællesskab. For at opret-
holde og videreudvikle velfærden 
i Danmark kræver det, at kommu-
nerne ser og går nye veje – fx ved 
at nytænke og styrke samspillet 
mellem det offentlige, borgerne 
selv, lokalsamfundet og det private 
erhvervsliv. 

Velfærdsalliancer handler om at 
bringe alles ressourcer i spil, så 
alle kan bidrage med deres unikke 
kompetencer. Det giver bedre vel-
færd, bedre lokalsamfund og større 
livskvalitet for den enkelte. 

Velfærdsalliancer er en ny arbejds-
form i kommunerne og et nyt 
samspil i samfundet som helhed. 
Det handler om at tage medansvar, 
tage vare på sig selv og have lyst til 
at bidrage til fællesskabet i samspil 
med det offentlige. 

Kommunalbestyrelserne har et 
stort ansvar for at sætte rammen 
og retning for arbejdet. Det kræver 
mod at gå nye veje – og det kræver 
stærk ledelsesmæssig forankring 
og opbakning. 

Besøg sitet her: www.kl.dk/
samskabelse 

Investér før
det sker – fra 
udspil til 
forandring  

•  Investér før det sker – i 
en lokal kontekst.  
KL vil i foråret 2014 
besøge ti af de nyvalgte 
kommunalbestyrelser 
rundt om i landet. Formå-
let er at komme i dialog 
med medlemmerne om 
de grundlæggende tanker 
i ’Investér før det sker’, 
så der skabes en lokal 
forankring, og KL får input 
til det videre arbejde med 
udspillet. 

•  Bedre sammenhæng 
mellem social, sundhed 
og beskæftigelse.  

 
KL har sammen med 18 
kommuner udviklet modeller 
for bedre sammenhæng mel-
lem social-, sundheds- og 
beskæftigelsesområdet. Mo-
dellerne peger på forskellige 
organisatoriske løsninger, 
der sikrer fælles screening 
af borgernes problemer, 
fælles mål for indsats og 
procedurer for samarbejde 
og opfølgning. Modellerne 
afprøves i 2014 og 2015 
i otte kommuner. Desuden 
effektevalueres modellerne 
under afprøvningen.

•  Socialpolitikken  
begynder i familien.  
Når der er misbrugsproble-
mer i en familie, er det helt 
centralt, at støtten tager 
udgangspunkt i en samlet  

 
risikovurdering af familien, 
så det sikres, at familiens 
samlede sociale situation 
ikke forværres. KL har sat 
fokus på området sammen 
med en række kommuner 
med henblik på at arbejde 
med familie- og helhedsori-
enterede løsninger.

•  Samskabelse i det  
boligsociale arbejde.  
KL har slået sig sammen 
med Frivilligrådet, Dan-
marks Almene Boliger (BL) 
og Center for Boligsocial 
Udvikling om at arrangere 
en konference i marts 2014, 
der sætter fokus på mulig-
hederne for samarbejde i 
udsatte boligområder.



11KL'S ARBEJDE PÅ ANDRE OMRÅDER 11

KL’s arbejde på  
andre områder 
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Stærkt samarbejde giver 
ansvarlige budgetter  
Igen i 2013 har kommunerne været igennem et meget tæt samarbejde 
for at bringe budgetterne for 2014 inden for de aftalte rammer.

Økonomiaftalen for 2014 blev 
indgået under noget uvante ram-
mer på Folkemødet på Bornholm. 
Det sidste søm kunne først slås i, 
da folkeskolereformen var faldet 
på plads. Forhandlingerne om 
reformens økonomi resulterede i 
et årligt løft på godt 400 millioner 
kroner og et finansieringstilskud på 
sammenlagt 1,8 milliarder kroner 
frem mod 2017.

Med økonomiaftalen får kom-
munerne samtidig endnu et løft 
på sundhedsområdet på 300 
millioner kroner, en økonomisk 
håndsrækning på tre milliarder 
kroner i 2014 og kan fastholde et 

Rammer for 
service, anlæg 

og skat

Juni 2013 2. sepember. 
2013

19. september. 
2013

Medio oktober. 
2013

KL har intensiv 
kontakt til alle 98 

kommuner og 
udsender løbende

status
Kommuner indsender 

oplysninger til KL
Kommuner indsender 

oplysninger til KL

B98B98*
Budget 
2014

Aftale 
2014

anlægsniveau på godt 18 milliar-
der kroner. Til gengæld sænkes 
servicerammen med to milliarder 
kroner. Det er en konsekvens 
af den vækstplan, som et bredt 
folketingsflertal står bag, og som 
ledte til en økonomisk forstå-
else mellem KL og regeringen i 
februar.

I de kommunale budgetter for 
2014 har kommunerne haft et tæt 
samarbejde om at overholde de 
økonomiske rammer. Det skabte 
en del udfordringer, særligt på 
anlægsområdet, hvor investe-
ringsbehovet viste sig større end 
den forudsatte ramme.

Men kommunerne har arbejdet 
benhårdt på at leve op til aftalen 
med regeringen, udskudt pro-
jekter, genåbnet budgetforlig og 
holdt igen med udgifterne. Samlet 
betyder det, at serviceudgifterne 
endte en smule under rammen, 
mens anlægsudgifterne endte lidt 
over. 

Også på skattesiden leverer kom-
munerne varen. Mere end hver 
fjerde kommune sænker skatten i 
2014, mens blot fem kommuner 
sætter den op. Samlet giver det 
en sænkning af de kommunale 
skatter og afgifter på 150 millio-
ner kroner. 

Den faseopdelte budgetlægning

* B98 = Møde for de 98 borgmestre
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I starten af 2013 indgik KL og 
KTO forlig om rammerne for en 
fornyelse af overenskomster 
og aftaler for de knap 500.000 
kommunalt ansatte. Forliget med 
KTO indebar en smal økonomisk 
ramme og dermed beskedne 
lønstigninger. Herefter indgik KL 
løbende forlig om fornyelse af de 
enkelte overenskomster – i alt 
mere end 100 overenskomster og 
aftaler. 

Én organisation lykkedes det dog 
ikke at nå til enighed med – Læ-
rernes Centralorganisation (LC). 
KL havde tidligere på året blandt 
andet rejst krav om, at lærernes 
arbejdstid skulle forenkles og de 
centralt fastsatte arbejdstidsreg-
ler sløjfes. 

Baggrunden var, at KL længe har 
ønsket at styrke udviklingen af fol-
keskolen, fordi kvaliteten ikke er i 

orden, når hver sjette elev forlader 
9. klasse uden at kunne læse og 
regne godt nok. Derfor ønskede 
KL at ændre lærernes arbejdstids-
regler, så skolelederne på den en-
kelte skole sammen med lærerne 
kan bruge arbejdstiden bedst – til 
gavn for børnene.

Forhandlingerne mellem KL og LC 
brød sammen i februar. Da KL og 
LC heller ikke blev enige i forligs-
institutionen, så KL det som den 
eneste udvej at lockoute lærerne 
fra deres arbejde. Da parterne 
efter 25 dages lockout stadig ikke 
var blevet enige, vedtog Folketin-
get i april en lov med nye arbejds-
tidsregler for lærerne.

I november indgik KL og BUPL ef-
terfølgende forlig om nye arbejds-
tidsregler for skolepædagoger. 
En aftale, der giver skolepædago-
gerne arbejdstidsregler, der svarer 

til lærernes nye arbejdstidsregler, 
og giver det helt rigtige afsæt for 
pædagogernes arbejde ind i en ny 
folkeskole. 

Arbejdet med implementeringen af 
de nye arbejdstidsregler – og den 
nye folkeskolereform – blev sat på 
højtryk umiddelbart efter regerings-
indgrebet og den politiske aftale 
om folkeskolereformen. KL vil sam-
men med skolelederne og lærerne 
arbejde for at skabe en bedre 
skole. Derfor har KL iværksat en 
række initiativer for at hjælpe og 
rådgive kommunerne i processen 
(læs mere i artiklen om reformen af 
folkeskolen på side 12). 

Nye overenskomster for 
kommunalt ansatte
KL fik i 2013 forhandlet og fornyet overenskomster og aftaler for de 
kom munalt ansatte. Specielt lærerområdet var i fokus, da det endte med en 
konflikt, hvor lærerne blev lockoutet. De nye arbejdstidsregler for lærerne 
giver bedre mulighed for at øge kvaliteten i undervisningen.

Tidslinje for  
OK13 
 
 

•  I december indleder KL  
overenskomstforhand-
lingerne med de faglige 
organisationer. 

•  Den 16. februar indgås 
forlig om de generelle 
aftaler med KTO. 

•  Den 26. februar afholdes 
afsluttende forhandlings-
møde med LC. 

•  April. Konflikten mellem 
KL og LC er en realitet, 
og ca. 50.000 skolelæ-
rere mv. er lockoutet.

•  Folketinget vedtager den 
26. april ’Lov om forlæn-
gelse og fornyelse af kol-
lektive overenskomster og 
aftaler for visse grupper 

af ansatte på det offent-
lige område’, som træder i 
kraft den 1. august 2014.   

•  Den 5. november ind-
gås forlig mellem KL og 
BUPL om nye arbejds-
tidsregler for skolepæda-
goger.

•  Den 12. november god-
kender skolepædagoger-
ne de nye arbejdstidsreg-
ler ved en urafstemning.
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givningsgruppe og syv kommunale 
arbejdsgrupper. 

KL har i samarbejde med disse ud-
viklet kurser, inspirationsmaterialer 
og et temasite til kommunerne. 

KL har også iværksat en historisk 
stor indsats på kursusområdet i 
2013. Godt 600 kommunalpoli-
tikere deltog fx på et af KL’s fem 
politikermøder i august. I maj/juni 
var ca. 3.000 skole- og instituti-
onsledere samt forvaltnings- og 
afdelingschefer på en af KL’s fem 
skolelederkonferencer, og i efter-
året deltog godt 4.800 skoleledere 
på en af KL’s tredages skoleleder-
konferencer. 

Dertil kommer temadage og møder 
for økonomi- og HR-chefer samt 
for kommunernes kommunika-
tionsmedarbejdere. Alt er sket i 
tæt samarbejde med samarbejds-

 Tæt samar-
bejde mellem 
KL og Skole-
lederforenin-
gen om 
ledelse i den 
ny folkeskole 

•  I maj/juni 2013 afholdte 
KL fem endagskonfe-
rencer for skoleledelser 

”Hvis vi skal vende udviklingen, 
hvor knap hver sjette elev forla-
der folkeskolen uden de basale 
færdigheder til at læse og regne, 
så er der behov for en helt ny 
skoledag. KL hilser derfor velkom-
ment, at der er indgået et ambi-
tiøst forlig for folkeskolen.” 

Sådan sagde KL’s formand Erik 
Nielsen, da regeringen sammen 
med Venstre og Dansk Folkeparti 
i juni 2013 blev enige om en ny 
folkeskolereform. 

KL bakker op om reformen.  
Den giver sammen med lærernes 
nye arbejdstidsregler mulighed for 
at lave en sammenhængende og 
motiverende skoledag, der langt 
mere fleksibelt kan imødekomme 
alle elevers forskellige behov. 

Selvom reformen og de nye ar-
bejdstidsregler først træder i kraft 
i august 2014, så fylder arbejdet 
allerede meget i kommunerne. 
Det gælder både på politisk 
niveau, i forvaltningerne og på 
skolerne. KL har derfor iværksat 
en meget omfattende proces for 
at understøtte alle parter. Samti-
dig er KL i dialog med en række 
interessenter og indgår i flere 
udvalg og arbejdsgrupper i regi 
af fx Undervisningsministeriet, 
Social-, Børne-, Ligestillings- og 
Integrationsministeriet.

I KL har der siden februar 2013 
været nedsat en kommunal råd-

På vej mod en ny skole
Kommunerne står med en omfattende opgave. De skal skabe en ny folkesko-
le, hvor alle kommunens elever bliver så dygtige, som de kan. Det er et af de 
ambitiøse mål, som folkeskolereformen sætter for landets folkeskoler. KL 
støtter op om arbejdet via en historisk stor implementeringsindsats. 

partnere.
KL har den digitale dimension 
med i alle sine aktiviteter på skole-
området. Digitaliseringen spiller 
en stor rolle, både som støtte for 
elevernes læreprocesser og som 
redskab til lærernes og pædago-
gernes arbejde med undervisning 
og læring. KL har fx arbejdet
målrettet med at fremme
digitale demonstrationsskoler og
digitale læringsmål for eleverne.

I de kommende år vil der fortsat 
blive iværksat en række initiativer. 
Folkeskolen kan ikke nå målet 
alene. Omstillingen til et markant 
fokus på børnenes læring og 
trivsel påvirker hele børne- og 
ungeområdet, fra dagtilbud til ung-
domsuddannelser. KL har derfor 
fokus på at skabe sammenhæng 
og helhed i de politiske og faglige 
strategier og indsatser. 

om indholdet i den aftalte 
reform, arbejdstidsreglerne 
og konsekvenserne for 
ledelsesopgaven.

•  KL har i perioden septem-
ber – december 2013 
gennemført 24 kursusfor-
løb af tre dages varighed 
for i alt 4.800 skoleledel-
ser.
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 Sådan under-
støtter KL 
realiseringen af
den nye skole i

 kommunerne

•  For at understøtte kom-
munerne i at omstille 
skolen og forberede folke-
skolereformen har KL 
etableret et Folkeskolere-
formsekretariat.

•  I tilknytning til sekretaria-
tet er der nedsat en kom-
munal rådgivningsgruppe 
og otte kommunale 
arbejdsgrupper:

-  En overordnet rådgiv-
ningsgruppe 

-  En arbejdsgruppe om 
kommunalpolitiske beslut-
ninger om folkeskolen og 
tilbud til børn og unge 

-  En arbejdsgruppe om 
skolens indhold 

-  En arbejdsgruppe om 
styring af økonomi og res-
sourcer i folkeskolen 

-  En arbejdsgruppe om 
dokumetation i relation til 
folkeskolen 

-  En arbejdsgruppe om 
ledelse af folkeskolen 

-  En arbejdsgruppe om 
kompetenceudvikling af 
folkeskolens medarbej-
dere 

-  En arbejdsgruppe om 
arbejdsgiverrollen i folke-
skolen.

KL'S ARBEJDE PÅ ANDRE OMRÅDER 15
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Markant forøgelse af 
 valgdeltagelsen
6,1 procentpoint. Så stor var stigningen i valgdeltagelsen ved kommunal-
valget. Det skyldes, at imponerende mange satte fokus på betydningen 
af at stemme – især tog mange kommuner flere initiativer.

Hver tredje vælger undlod at 
bruge sin stemmeret ved kom-
munalvalget i 2009. Det kaldte på 
en ekstraordinær indsats fra alle 
kanter.

Kampagnen ’Tænk dig om før du 
IKKE stemmer’, som KL, Øko-
nomi- og Indenrigsministeriet og 
Danske Regioner stod bag, havde 
som mål at få så mange som mu-
ligt til at biddrage til at øge fokus 
på valget. Det gjorde størstede-
len af kommunerne og sikrede 
dermed en synlighed, der langt 
oversteg alle forventninger.

I måneden op til valget var der 
bannere på rådhuse, plakater ved 
busstoppesteder, i borgerser-
vicecentre og på jobcentre. Der 
var internetreklamer, Facebook-

badges på profilbilleder og 
klistermærker på kommunale biler. 
Alt sammen for at skabe opmærk-
somhed på valget.

Kampagnen bestod af tre centrale 
indsatser:

1. Præ-kampagne 1. september
Den første del af kampagnen 
skulle ud med det enkle budskab, 
at det er nemt at stemme, og ’du 
kan stemme allerede nu’. En må-
ling i oktober viser, at budskabet 
var hørt, og langt flere tilkendegav 
interesse for at stemme. 

2. Hovedkampagne 1. november 
De seks ambassadører Simon 
Kvamm, Sara Bro, Carsten Bang, 
Thure Lindhardt, Andrea Elisabeth 
Rudolph og Janus Bakrawi fortæl-

ler med egne ord, hvorfor det er 
vigtigt at tænke sig om, før man 
ikke stemmer. Kampagnen kørte 
massivt outdoor og online. Mange 
kommuner har delt videoerne med 
ambassadørerne på egne hjem-
mesider eller Facebook.

3. Strategiske samarbejder og PR 
Et vigtigt element i kampagnen 
har været samarbejder med alle 
fra Folketinget og DR til virksom-
heder som Rejseplanen, Mc-
Donald’s, Dansk Supermarked og 
Google. 

Efter valget er der gået et arbejde 
i gang med at samle op på kam-
pagnens effekt, så den viden kan 
bruges til kommende valg.  
Det sker blandt andet i et sam-
arbejde med forskere.

Stemmeprocent

Note: Ved kommunalvalget i 2001 var valgdeltagelsen 
ekstraordinært høj, da valget faldt sammen med folketingsvalget.                                                                                                                                                                                                                                
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mænd. Desuden har KL gennem 
benchmark og interviews taget 
temperaturen på kommunens be-
skæftigelsesindsats og fremlagt 
resultaterne for kommunalbesty-
relsen i de respektive kommuner. 
Kommunerne arbejder i en række 
workshops videre med, hvordan 
kommunen kan styrke sin beskæf-
tigelsesindsats, så flere borgere 
kommer i arbejde, og virksom-
hederne får den arbejdskraft, de 
efterspørger. 

De første erfaringer fra partner-
skabet blev offentliggjort primo 
januar 2014. 

Kommunerne skal være stærke le-
verandører af en effektiv beskæf-
tigelsesindsats, der gør en forskel 
for borgere og virksomheder. En 
effektiv beskæftigelsesindsats er 
en forudsætning for at løfte de 
kommunale opgaver og finansiere 
nye innovative tiltag.

Det kræver et skarpt politisk fokus 
på beskæftigelsesindsatsen i 
kommunerne. Kommunalbesty-
relsen skal tage styringen og 
sætte sig i spidsen for en effektiv 
beskæftigelsesindsats. 

KL og en række kommuner har indgået et politisk partnerskab om styring af 
beskæftigelsesindsatsen. Partnerskabet skal styrke beslutningstagerne, så 
kommunalbestyrelsen er klædt på til at udnytte det politiske råderum, priori-
tere og tage beslutninger, der sikrer en effektiv beskæftigelsesindsats.

Partnerskab skal styrke 
politisk ledelse af 
beskæftigelsesområdet

Anbefa-
linger fra 
partner-
skabet

•  Styrk den politiske  
handlekraft

•  Fastlæg politiske  
principper for indsat-
sen

•  Styrk samarbejdet 
med virksomhederne 

 
 

•  Skærp den helheds- 
orienterede indsats

•  Skærp fokus på resultater 
og effekter

•  Vær bevidst om de økono-
miske konsekvenser
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Der indgår 12 kommuner i første 
etape og 14 kommuner i anden 
etape af partnerskabet, hvor målet 
er at gøre grundlæggende op 
med den forestilling, at beskæftig-
elsesområdet ikke er styrbart, og 
at der ikke er rum til lokalpolitiske 
prioriteringer af området. 

I partnerskabet udveksler kom-
munerne erfaringer med, hvordan 
den politiske styring kan tilrette-
lægges, blandt andet på net-
værksmøder mellem borgmestre, 
udvalgsformænd og topembeds-
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Oktober 2012

Type 2-diabetes

Hjerte-kar-sygdom

KOL
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89 pct.
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100 pct.
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99 pct.

99 pct.

92 pct.

98 pct. 100 pct.

Kræft

Muskel-skelet-lidelser

April 2013 November 2013

Alle kommuner arbejder i dag med at forebygge og med at udvikle patient-
rettede indsatser, der fungerer som egentlige alternativer til indlæggelser. 
Det fremgår af KL’s halvårlige spørgeskemaundersøgelse om kommunernes 
sundhedsindsatser og af de målsætninger for udviklingen af det nære 
sundhedsvæsen, der er aftalt i KKR. 

Fuld fart og fælles fodslag i
 det nære sundhedsvæsen

Målsætningerne har fokus på, 
hvilke sundhedsindsatser kommu-
nerne leverer, og hvad man som 
samarbejdspartner kan forvente, 
at kommunerne kan løfte.

Og kommunerne har allerede løf-
tet et stort ansvar i arbejdet med 
sundhed:

•  Siden 2007 har kommunerne 
oprustet på det sundhedsfag-
lige personale med 38 procent 
stigning blandt terapeuter, syv 
procent stigning blandt syge-
plejersker og 32 procent stig-
ning blandt SOSU-assistenter. 

•  KL har også sammen med 
kommunerne i 2013 taget initi-
ativ til at få de sundhedsfaglige 
uddannelser på omgangshøjde 
med udviklingen af det nære 
sundhedsvæsen. Det sker med 
udspillet Next Practice i sund-
hedsuddannelserne, som du 
kan læse mere om på side 8.

•  Næsten alle kommuner har 
akuttilbud med særlige syge-
plejefaglige kompetencer til 
borgere, der er afsluttet på sy-
gehus, men som ikke er raske 
nok til at være i eget hjem. KL 
vil sammen med blandt andet 
kommuner og Sundhedsstyrel-
sen i starten af 2014 offent-
liggøre anbefalinger for god 
praksis i akuttilbud.  

•  Sammen med Dansk Selskab 
for Patientsikkerhed arbejder 
en række kommuner i tre år 
med at forbedre patientsikker-
heden blandt andet i forhold til 
tryksår og medicineringsfejl. 

Det betyder højere kvalitet i 
kommunernes tilbud til borgerne, 
og det styrker kommunernes 
mulighed for en tidlig og rettidig 
indsats, der ofte kan forebygge, 
at borgere indlægges akut for 
tilstande, der kan håndteres i det 
nære sundhedsvæsen.

På grund af den markante udvik-
ling i det nære sundhedsvæsen 
fik kommunerne både i økonomi-
aftalen for 2013 og 2014 et 
løft på 300 millioner kroner til at 
styrke indsatsen på sundhedsom-
rådet yderligere.

Anvendelsen af de kommunale 
midler for 2014 skal drøftes i regi 
af de sundhedsaftaler, kommuner 
og regioner skal indgå senest 
med udgangen af 2014. 

For at sætte yderligere tryk på 
arbejdet med forebyggelse i kom-
munerne slog KL og Ministeriet 
for Sundhed og Forebyggelse i 
april dørene op til Center for Fore-
byggelse i praksis. Centeret skal 
fungere som et slags rejsehold, 
der skal hjælpe kommunerne 
med at implementere Sundheds-
styrelsens forebyggelsespakker. 
En vigtig opgave bliver derfor at 
tilbyde rådgivning og holde tema-
dage, hvor kommunerne kan få ny 
viden og dele erfaringer. Ministe-
riet for Sundhed og Forebyggelse 
har bevilliget 13 millioner kroner til 
det nye center, som er en selv-
stændig enhed i KL.

Tal fra en KL-spørgeskemaundersøgelse til alle kommuner  
(97 har svaret) som opfølgning på det nære sundhedsvæsen.

Patientrettede forebyggelsestilbud/ 
tilbud til kronikere



Det reducerer antallet af borgere 
med alvorlige komplikationer 
samtidig med, at borgeren kan 
blive behandlet i trygge hjemlige 
omgivelser uden indlæggelse eller 
besøg på ambulatoriet. 

Alt i alt kan eksperterne blive 
inddraget på hospitalerne, når det 
er nødvendigt, behandlingstiden 
reduceres, kommunen sparer 
penge, og borgeren undgår 
unødige indlæggelser og kompli-
kationer.

Med udgangspunkt i borgerens 
eget liv og egne it-vaner ønsker 
kommunerne at skabe et bedre 
grundlag for, at borgerne kan me-
stre eget liv. Borgerne skal kunne 
deltage aktivt i egen forebyggelse, 
genoptræning og behandling – når 
borgeren selv ønsker det, frem for 
på et bestemt sted på et bestemt 
tidspunkt.

Derfor kom KL i april med en stra-
tegi for telesundhed. Den indehol-
der tre overordnede mål:

•  Telesundhed skal give borgeren 
mulighed for at forsætte med at 
leve sit daglige liv, selv med syg-
dom og funktions nedsættelse.

•  Telesundhed skal understøtte 
forebyggelse og sundhedsfrem-
me ved at motivere og fastholde 
raske som syge borgere til 
ændrede vaner.

•  Telesundhed skal som minimum 
tilbyde den samme kvalitet som 
traditionelle ydelser og tilbud 
samtidig med, at ydelserne 
leveres mere effektivt.

Med strategien ønsker KL at sætte 
fokus på, at teknologien rummer 
et langt større potentiale end 
hidtil udnyttet. Vi skal derfor tænke 
teknologiens muligheder bredere 
og i nogle tilfælde som en mulig 
erstatning for indlæggelse. 

Når borgerne er syge, skal vi som kommuner tænke bredere end den 
konkrete sygdom, lyder det i kommunernes strategi for telesundhed. 
Her håber KL at flytte fokus omkring teknologi i sundhedsvæsenet fra alene 
at være på det kliniske og sygdomsspecifikke til at tage udgangspunkt i 
borgerens behov og dermed se på teknologiens mange muligheder i 
en langt bredere sundheds- og plejemæssig sammenhæng.

Telemedicin giver nye 
muligheder

Med andre ord skal fokus være på 
borgeren – ikke på patienten og 
den kliniske diagnose alene. 

Et eksempel på strategien udført 
i praksis er telemedicinsk sårbe-
handling, som alle kommuner er 
ved at indføre. Her kan sygeplejer-
sken i kommunen tage et billede 
på sin smartphone og sende det til 
eksperten på sårafdelingen, som 
herefter vurderer såret og den 
rette behandling.

Dette betyder langt færre kom-
plikationer for borgere med fx 
diabetiske fodsår.
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Genanvendt kommunalt indsamlet affald

Kilde: Eurostat
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Kommunen har som ejer også an-
svar for drift af kommunale anlæg, 
der modtager og behandler affald. 
Omstillingen af vores affaldssy-
stem går derfor ad mange veje. 

Madaffald fylder vægtmæssigt op 
til 50 procent i affaldsposen, som 
vi i dag sender til kommunens for-
brændingsanlæg. Men regeringen 
ønsker, at vores organiske affald 
i stigende grad sendes til andre 
behandlingsformer end forbræn-
ding. Den udfordring efterlader 
en række ubesvarede spørgsmål: 
Hvordan skal borgerne sortere 
hjemme i husholdningen, hvor tit 
skal det indsamles, hvor mange 
biogasanlæg får vi, hvor skal de 
ligge, og hvem skal lånefinansiere 
disse anlæg? 

Hvis borgerne skal sortere deres 
affald og der skal bruges penge 
på at indsamle det, bliver man 
også nødt til at have genanven-
delsesmetoderne parat i den 
anden ende. Det er ikke nok at 
sortere bedre, det skal også gen-
anvendes i praksis. De to syste-
mer skal integreres bedre – ellers 
giver det ingen mening.

KL er klar til at tage udfordrin-
gerne op både med at sikre mere 
affald til genanvendelse og i ar-
bejdet for at modernisere affalds-
forbrændingen. Vi skal samfunds-
økonomisk sikre de investeringer, 
som er fortaget i vores anlæg.
Derfor er KL aktuelt i dialog med 
regeringen, kommunerne og virk-
somheder om, hvordan organise-
ringen af affaldsforbrænding skal 
moderniseres.

Regeringens ressourcestrategi 
2013 ’Danmark uden affald’ inde-
holder et mål om, at 50 procent 
af alt husholdningsaffald bliver 
genanvendt i 2022. Borgere og 
virksomheder skal sortere mere 
og anderledes end i dag. Målet 
indebærer, at vi om ti år genan-
vender dobbelt så meget af det 
kommunale affald. 

Det er et ambitiøst mål og en stor 
udfordring, der kræver nye vaner. 
Borgere vil generelt gerne sortere 
deres affald. Men det skal være 
nemt og gøre gavn. Samtidig skal 
det give mening for såvel penge-
pungen som miljøet.  

Kommunerne har ansvar for af-
faldsplaner og affaldsregulativer, 
der fastlægger organisering af 
affaldsordninger og serviceniveau. 

Nye affaldsvaner til alle
Affald er ressourcer – og borgere og kommuner spiller en nøglerolle, når vi 
skal genanvende mere affald. Derfor samarbejder KL tæt med regeringen, 
kommuner og virksomheder for at få moderniseret vores affaldssystemer. 
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Følgende områder bliver justeret:
 
Sundhed:
•  Sundhedsaftalerne styrkes – 

98 aftaler bliver til fem

•  Stratificering af patienter med 
behov for genoptræning – 
planer for borgere med enkle 
behov forenkles, mens planer 
for borgere med komplekse 
behov udvides

Det specialiserede  
socialområde:
•  National koordinationsstruktur 

– Socialstyrelsen kan udpege 
målgrupper eller særlige indsat-
ser, hvor der er behov for øget 
koordination mellem kommu-
nerne for at sikre udbuddet af 
specialiserede indsatser

Natur- og miljøområdet:
•  Godkendelse af råstofindven-

ding flyttes til regionerne

•  Godkendelse af affaldsdepone-
ringsanlæg flyttes til staten

Regional udvikling:
•  Den regionale udviklingsplan 

og erhvervsudviklingsstrategi 
samles

Det er mindre ændringer, som 
i det store og hele giver god 
mening. 

Dog har KL kritiseret og arbejdet 
imod, at opgaverne vedrørende 
råstofindvinding og deponier 
bliver flyttet fra kommunerne. Det 
er alene kommunerne, der kan 
anlægge et helhedssyn og tænke 
lokale hensyn til miljø, natur, 
grundvand osv. sammen med fx 
gravetilladelser.

Kommunalreformen dannede i 
2007 det nye kommunale land-
kort med 98 kommuner og fem 
regioner. Reformen har overordnet 
styrket den offentlige sektor både 
i forhold til faglig varetagelse af de 
fleste velfærdsopgaver og i forhold 
til økonomi.

Sådan lød den overordnede 
konklusion fra regeringen på 
baggrund af evalueringen af kom-
munalreformen. Et evaluerings-
arbejde, KL deltog aktivt i. 

Det politiske forlig som følge af 
evalueringsarbejdet resulterede 
i finjusteringer, men ingen større 
opgaveflytninger. Hovedformålet 
med justeringerne er at skabe et 
smidigere samarbejde mellem 
kommuner, regioner og stat, så 
borgerne kan få den hjælp, de 
skal have, uden store forsinkelser i 
overgangen mellem myndigheder. 

Eftersyn af 
kommunalreformen 
bekræfter opgavefordelingen
Regeringen iværksatte et serviceeftersyn af kommunalreformen i februar 
2012. Evalueringen fokuserede på fire områder: sundhed, det specialiserede 
social- og undervisningsområde, miljø og regional udvikling. I juni 2013 blev 
der indgået en rammeaftale om at justere kommunalreformen, så der bliver et 
mere smidigt samarbejde mellem kommuner, regioner og stat. 
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I Danmark, som i resten af 
verden, søger folk mod byerne. 
22 procent af danskerne bor i 
byområder. I EU-perspektiv er det 
en lille andel, men Danmark er 
sammen med Sverige det EU-
land, som netop nu oplever den 
største relative flytning fra land til 
by. Arbejdspladserne flytter med 
og koncentreres i vækstcentre 
omkring de store byer.

Målet med KL’s projekt er at 
skabe et analytisk grundlag for 

diskussionen om den stigende 
urbanisering og hvilke konsekven-
ser det har for kommunerne.

I nogle kommuner falder be-
folkningstallet, mens det stiger 
i andre. Men i begge tilfælde 
udfordres kommunens økonomi 
og planlægning. Det kan have 
konsekvenser for blandt andet 
kommunernes sundheds-, social-, 
miljø-, beskæftigelses-, erhvervs- 
og uddannelsespolitik.

Som en del af økonomiaftalen for 
2014 er regeringen og KL enige 
om, at der er brug for at skabe de 
bedst mulige rammebetingelser 
for vækst og erhvervsudvikling 
i kommunerne. KL vil i 2014 ar-
bejde videre med at afdække  
de kommunale håndtag, handle-
muligheder og eventuelle lovgiv-
ningsmæssige barrierer, der er, 
for at skabe vækst og udvikling 
lokalt.

Udvikling i lokal balance 
I 2013 satte KL gang i et projekt om ’udvikling i lokal balance’, som 
 analyserer kommunernes forskellige forudsætninger, muligheder og initiativer 
for at opretholde bæredygtige lokalsamfund.
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Derfor skal vi som led i vores 
vækststrategi kunne tiltrække højt-
uddannet arbejdskraft. Det kræver 
vores internationale virksomheder 
og hensynet til vores konkurren-
ceevne. 
 
Desværre har Danmark svært 
ved at tiltrække højtuddannet 
arbejdskraft. Og hvad værre er, 
en for stor del af den efterspurgte 
arbejdskraft flytter hurtigt herfra 
igen, fordi familien ikke falder til 
og ikke føler sig som en del af 
samfundet. 
 

Det er oplagt, at kommunerne, 
foreningslivet og de frivillige kræf-
ter griber muligheden for at gøre 
kulturen og fritiden til en hjælpe-
motor i arbejdet med at udvikle 
lokalsamfundene.
 
Kultur som lokomotiv for vækst har 
blandt andet været adresseret på 
KL’s Kultur- og Fritidskonference 
og er et tema, som KL vedvarende 
vil have fokus på.

Kommunerne er i disse år optaget 
af at koble kultur og fritid i tværgå-
ende strategier. Det handler fx om 
koblingen til byudvikling, arkitektur 
og det inviterende og trygge by-
rum til bevægelse, motion, socialt 
samvær, naboskab og fællesskab. 
Og om koblingen til erhvervsud-
vikling og vækststrategier, hvor 
kultur bruges til branding, lokali-
sering og vækst.
 
Danmark er en lille, åben økono-
mi, som er afhængig af, at andre 
vil handle med os og finder vores 
produkter interessante. 

Kultur som lokomotiv
 for vækst
Vi lever i en tid, hvor der er vækstperspektiver i borgeres, turisters og 
tilflytteres efterspørgsel på oplevelser, attraktioner og et spændende 
fritids- og kulturliv. Det er en oplagt udfordring at gribe for kommunale 
kultur- og fritidsinstitutioner, for foreningslivet og de frivillige kræfter.
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Derfor indgik KL et samarbejde 
med regeringen og Danske 
Regioner om at lave en fællesof-
fentlig strategi for digital velfærd 
for 2013-2020. Strategien blev 
præsenteret i september 2013 og 
kommer med flere bud på, hvad 
fremtiden byder på for borgerne.

For eksempel skal telesundhed 
indgå som en naturlig del af drif-
ten i sundhedsvæsenet. Undervis-
ningen i folkeskolerne bliver i hø-
jere grad digital, og teknologiske 
hjælpemidler som vasketoiletter 
og spiserobotter bliver alminde-
lige, hvor det er en mere værdig 
løsning for brugerne. 

Digitale løsninger og teknologier, 
som virker, skal også udbredes. 

Derfor indeholder strategien en 
plan for afprøvning af teknologier 
for at slå fast, om de kan bruges i 
hele landet. Med strategien håber 
KL, regeringen og Danske Regio-
ner, at Danmark fremover kan løse 
de offentlige opgaver smartere, 
bedre og billigere end i dag – så 
der bliver råd til at udvikle og 
fremtidssikre velfærden.

KL og kommunerne skærper 
fokus på at få udbredt de gode 
erfaringer og sikre, at viden bliver 
spredt og anvendt i hele landet. 
Derfor har KL etableret et center 
for udbredelse af velfærdsteknolo-
gi, så de kommunale erfaringer og 
viden bliver samlet, formidlet og 
anvendt. Læs mere om centeret 
på den følgende side.            

I de kommende år vil udsigten 
til flere ældre, flere mennesker 
med kroniske sygdomme og et 
begrænset økonomisk råderum 
sætte den offentlige sektor under 
pres for at finde nye og mere ef-
fektive måder at levere service på. 

Den teknologiske udvikling rum-
mer nogle af svarene på udfor-
dringerne. Det kan man blandt 
andet se på ældreområdet, hvor 
flere er blevet mere selvhjulpne 
og har fået højere livskvalitet i 
det daglige ved brug af digitale 
hjælpemidler.

I 2020 skal innovative og effektive 
digitale løsninger indgå naturligt 
i velfærdsopgaverne på sund-
hedsområdet, socialområdet og 
undervisningsområdet. 

Digitale løsninger  
 skal øge velfærden
Hvis vi skal opretholde det velfærdsniveau, som vi har i dag, er der behov for 
at udnytte de teknologiske muligheder. Det skal en ny strategi for digital 
velfærd bane vejen for.
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Udbredelsen af effektive velfærds-
teknologier er både en fordel 
for borgerne, medarbejderne og 
kommunerne. Borgerne vil kunne 
klare flere ting selv, hvilket vil give 
dem større livskvalitet, og det vil 
frigive tid til, at personalet kan 
klare andre opgaver. Det vurderes i 
økonomiaftalen, at der kan frigøres 
nettogevinster for en halv milliard 
kroner i 2017 ved fuld indfasning 
af teknologi på områderne hjælp til 
løft, spiserobotter, vasketoiletter og 
bedre brug af hjælpemidler. 

I mindre grad
24%

I høj grad
14%

I nogen grad
62%
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Nyt center sætter turbo på 
velfærdsteknologien
I september åbnede Center for Velfærdsteknologi i KL. Centeret skal 
samle og formidle viden om digital velfærd til og fra kommunerne. 

Vasketoiletter, spiserobotter og 
smartere løft. Kommunerne har i 
årevis arbejdet med velfærdstek-
nologi. Det betyder, at der er en 
guldgrube af erfaringer, som gem-
mer sig i landets kommuner. Derfor 
har det længe været et ønske fra 
KL’s side at samle og formidle den 
viden og målrette den til dem, som 
har brug for den.

I september kom KL et stort 
skridt ad vejen, da det nye Center 
for Velfærdsteknologi åbnede. 
Formålet er blandt andet, at bistå 
kommunerne med generel rådgiv-
ning om udbredelse, organisering 

og dokumentation i arbejdet med 
velfærdsteknologi. Det er aftalt 
med regeringen, at centret arbej-
der med fire modne teknologier: 
løft, spiserobotter, vasketoiletter 
og bedre brug af hjælpemidler. 
Centret er foreløbig etableret for 
en tre-årig periode.

Åbningen af Center for Velfærds-
teknologi er sket som led i Den 
digitale velfærdsstrategi, som er et 
samarbejde mellem KL, regeringen 
og Danske Regioner. Strategien 
har til formål, at den digitale vel-
færd skal være nationalt udrullet i 
2017.

I hvilken grad forventer kommu-
nerne, at velfærds teknologi vil 
være med til at frigøre ressourcer i 
perioden 2014-2017?

Kilde: De effektive kommuner. Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2013 og 2014
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aftaler, som kommunerne kan 
benytte sig af – og på den måde 
hente gevinster.

På befordringsområdet er kommu-
nerne godt i gang med at effekti-
visere kørslen til handicappede, 
elever til skolen, ældre til lægen 
mv. Mange steder foregår det un-
der en fælles kommunal hat i form 
af det regionale trafikselskab. 

Det kommunale samarbejde om-
fatter også udviklingen af fælles 
rammer for opgaveløsningen på 
det digitale område. 

Gennem den fælleskommunale 
digitaliseringsstrategi og den fæl-
lesoffentlige digitaliseringsstrategi 
arbejder kommunerne sammen 
om at hente gevinster gennem 
mere standardiserede digitale 
løsninger. 

Udbetaling Danmark har været 
i drift i et år. Der er igangsat en 
evaluering af opgaveomlægnin-
gen, herunder hvordan poten-
tialet på de 300 millioner kroner 
realiseres.

Fælleskommunale løsninger af 
opgaver kan gennem fælles ud-
bud, standardisering og egentlig 
samdrift være med til at sikre 
realisering af stordriftsfordele. 

På indkøbsområdet har flere 
kommuner valgt at gå sammen 
i indkøbsfællesskaber, ligesom 
størstedelen af kommunerne 
tilslutter sig de nationale fælles 
forpligtende indkøbsaftaler. 

Programmet med de forpligtende 
indkøbsaftaler ruller videre, og 
der vil løbende blive indgået nye 

Kommunerne henter 
gevinster ved fælles 
indkøb og udbud 
KL arbejder for en udvikling i retning af øget samarbejde mellem kom munerne 
for at skabe mere effektive løsninger. Det er særligt relevant for opgaver,  
hvor hensynet til nærhed til borgerne og lokalpolitisk forankring har mindre 
betydning. 
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Kilde: De effektive kommuner. Undersøgelse af kommunernes 
effektiviseringsarbejde 2013 og 2014



Derudover skal centret formidle 
erfaringer om udvikling af ideer til 
nye styringsformer i den offentlige 
sektor.

Tanken er, at medarbejdere og 
ledere på tværs af den offentlige 
sektor i højere grad skal trække 
på de erfaringer med bedre 
løsninger i skoler, på plejehjem, 
i fængsler og på sygehuse, som 
andre allerede har gjort. 

Nyt center for  
offentlig innovation
Det nye Center for Offentlig Innovation skal være med til at inspirere 
ledere og medarbejdere i kommuner, regioner og staten til  
i højere grad at lære af hinanden.

I juni 2013 indgik regeringen en 
aftale om modernisering af den 
offentlige sektor med KL, Akade-
mikerne, Danske Regioner, FTF, 
og OAO. Parterne tilsluttede sig 
syv principper, som skal fremme 
en offentlig opgavevaretagelse og 
kultur med fokus på tillid, sam-
arbejde, resultater, effektivitet, 
nytænkning, kvalitet og faglighed.

For at fastholde den konstruktive 
dialog om modernisering af den 
offentlige sektor er det besluttet 

at oprette Center for Offentlig 
Innovation. Centerets chef bliver 
tidligere justitsminister, erhvervs-
minister og finansminister, Pia 
Gjellerup.

Centret er finansieret frem til 
udgangen af 2016, og dets cen-
trale opgave bliver at indsamle, 
strukturere og kvalitetssikre samt 
formidle viden om og erfaringer 
med innovative tiltag på tværs af 
kommuner, regioner og stat. 

De syv  
principper  

1.  Styring i den offentlige 
sektor skal fokusere på 
mål og resultater. 

2.  Dialog, åbenhed og 
klare mål skal være ud-
gangspunkt for opgave-
løsningen. 

3.  Ledelse og styring skal 
tage afsæt i tillid og 
ansvar. 

4.  Udvikling og fagligt 
handlerum skal bygge 
på velbegrundet  
dokumentation.

5.  Opgaveløsningen skal 
baseres på viden om, 
hvad der virker. 

6.  Ledelse og engagement 
skal fremme innovation. 

7.  Offentlig service skal  
inddrage borgernes  
ressourcer. 
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indspark i debatterne. Allerede 
fra Folkemødets start var KL’s 
formand Erik Nielsen deltager i 
Folkemødets officielle åbning, 
hvor temaet var demokratiets 
tilstand og de kommende valg til 
kommuner, regioner og EU.

I alt var der mere end 60 debatter 
med kommunale repræsentanter 
under Folkemødet. Debatterne 
havde en meget bred vifte af 
temaer lige fra ’grænseløs infra-
struktur’ til ’unges druk’ over ’grøn 
vækst’ og ’OPP i kommunerne’.

Bjarne Corydon, Erik Nielsen, Car-
sten Kissmeyer, Margrethe Vesta-
ger, Mette Touborg og Torben M. 
Andersen var blandt dem der var 
på KL’s og Politikens scene på 
Gæstgivergården under folkemø-
det. Her blev demokratiet, øko-
nomien og fremtidens velfærds-
samfund flittigt debatteret under 
temaer som ’Førstegangsvælgere 
og pauseklovne’, ’Den kommunale 
velfærdsbutik’ og ’Økonomisk 
smalhals’. 

Men også mange andre steder 
på pladsen var der kommunale 

KL på Bornholms 
Folkemøde
KL deltog for tredje gang i Folkemødet på Bornholm. I samarbejde med 
Politiken satte KL demokratiet, økonomien og fremtidens velfærdssamfund  
til debat. 

Du kan læse mere om KL på 
folkemødet på:  
http://www.kl.dk/folkemode/

Sideløbende med de mange 
debatter var KL rundt på Folkemø-
det med to mobile kaffevogne og 
en stemmeboks. Her blev der sat 
fokus på efterårets kommunalvalg 
og vigtigheden af at stemme.



Tilmeld dig 
Momentums gratis 
nyhedsbrev på 
www.kl.dk/
momentum

Borgerne vil have mere direkte 
indflydelse i kommunen 
DECEMBER Fire ud af ti borgere 
ønsker mere indflydelse på be-
slutninger om deres lokalområde, 
viser undersøgelse. De fleste 
af dem er også parate til at ofre 
mere tid på det. Forsker glæder 
sig over engagementet og mener, 
at de nye kommunalbestyrelser 
skal finde nye måder at inddrage 
borgerne på.

Hvidovre tog det største spring 
i valgdeltagelse 
NOVEMBER Samtlige kommuner 
havde en større valgdeltagelse 
ved kommunalvalget i 2013 end i 
2009. Hvidovre Kommune havde 
den største stigning på hele 9,8 
procentpoint. Spænding om 
borgmesterposten, kampagner og 
mobile stemmebokse har hjulpet 
stemmeprocenten op, vurderer 
kommuner og forsker.

Mange danskere drømmer om 
at flytte på landet
OKTOBER Hver syvende dansker 
ville helst bo på landet, hvis de 
kunne vælge frit uden hensyn til 
job og familie. Det er næsten tre 
gange så mange, som der rent 
faktisk bor på landet i dag. Til 
gengæld ville færre bo i storbyer, 
end der bor i storbyer i dag.

Flere og flere går til kommunen 
for at få en bolig
SEPTEMBER Kommunerne får 
et stigende antal henvendelser 
fra borgere, der ønsker hjælp til 
at finde en bolig. Det viser en 
Momentum-undersøgelse blandt 

de ansvarlige for den kommunale 
boliganvisning. Borgerne er også 
blevet mere krævende og siger 
ofte nej til et boligtilbud.

Færre danskere sætter en ære i 
at klare sig selv
AUGUST Danskerne er i dag ikke 
nær så ’hellige’ i forhold til, at de 
vil klare sig selv uden at lægge 
det offentlige til last, som de var 
i 1995. Det viser Momentum-
undersøgelse. En meget uheldig 
udvikling, mener både Socialde-
mokraterne og Liberal Alliance.

Gymnasier er for flinke med 
skriftlige årskarakterer
JUNI Næsten alle landets gymna-
sier giver højere skriftlige årska-
rakterer, end eleverne kan leve op 
til ved eksamen. Forskellen er ofte 
markant. Det viser en omfattende 
Momentum-analyse af karakterer 
for studenter i 2010-2012. For-
skellen er størst øst for Storebælt 
og på gymnasier med fagligt svage 
elever.

Kommuner åbner  
dørene døgnet rundt
MAJ Flere og flere kommuner 
åbner dørene, så borgerne kan 
bruge idrætsfaciliteter, øvelokaler 
og legepladser uden for normal 
åbningstid. Københavns Kom-
mune har truffet principbeslutning 
om, at alle kultur- og fritidstilbud 
skal have åbent 24 timer i døgnet.

Seniorjobbere står 
i kø hos kommunerne
APRIL Antallet af personer i 
seniorjob vil runde 5.000 inden 

sommerferien og dermed næsten 
være nidoblet på blot syv måne-
der. Det vurderer kommunerne i 
undersøgelse. Kommunerne er 
tvunget til at finde jobbene, men 
kæmper hårdt for at finde job, 
der også er relevante. KL kræver 
derfor ordningen reduceret eller 
helt afskaffet. 

Mange akutledige hænger  
fast på offentlig forsørgelse
FEBRUAR Næsten en tredjedel af 
de akutledige har samlet set været 
på overførselsindkomst mindst 
fem af de seneste ti år. Og hver 
tiende har været på offentlig for-
sørgelse i mindst syv år. Det viser 
unik kortlægning af alle de ledige, 
der er omfattet af akutpakken.

Frivillige er nødvendige for 
fremtidens velfærd
JANUAR Hvis vi skal opretholde 
den kommunale service på det 
nuværende niveau, skal vi have 
flere frivillige, tænke dem mere 
ind i den kommunale service og 
opbløde grænserne for, hvad de 
må lave. Det mener et klart flertal 
af landets kommunaldirektører. 

2013 var året, hvor KL’s nyhedsbrev Momentum begyndte at udkomme hver 
anden tirsdag – i stedet for hver fjerde. Og en lang række Momentum- 
historier satte væsentlige dagsordener i den politiske debat. Herunder er et 
lille udpluk.
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KL’s regnskab 2013

Årets resultat udviser et over-
skud på 0,8 millioner kroner. 

Aktivitetsniveauet i 2013 har 
været påvirket af den generelle 
beslutning om årlige tilbageven-
dende effektiviseringer i KL’s drift 
og af den organisationstilpasning 
der blev foretaget i forlængelse 
af delegeretmødets beslutning 
om en nedsættelse af kontingen-
tet til KL med fem procent.

lioner kroner. I forhold til primo 
året er egenkapitalen reguleret 
med forskydninger i kapitalan-
delen i Kommunernes Revision 
med minus 15,8 millioner kroner, 
som følge af en opskrivning af 
pensionsforpligtelsen for tjene-
stemandsansatte i Kommunernes 
Revision samt indregning af årets 
resultat.

En beregning af pensionsforplig-
telsen til tjenestemandsansat 
personale viser, at der fortsat er 
en ikke indregnet aktuarmæssig 
forpligtelse i KL på 4,8 millioner 
kroner. Regulering af den årlige 
hensættelse indregnes over 
pensionsordningernes gennem-
snitlige restløbetid. 

KL’s egenkapital er ved årets 
udgang opgjort til 828,4 mil-
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Finansieringens sammensætning 2013

Omkostningernes fordeling 2013

Personaleomkostninger (63,0%)

Husleje og kontorforhold (17,0%)

Omk. ved konsulent- og kursusvirksomhed (11,9%)

Møde- og forhandlingsvirksomhed (8,2%)

Kontingent (49,7%)

Konsulent- og kursusvirksomhed (44,0%)

Finansielle indtægter (4,6%)

Sekretariatsbidrag (1,7%)
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Revisionspåtegning
 Den uafhængige revisors påtegning

Påtegning på årsregnskabet 
Vi har revideret årsregnskabet for KL for regnskabsåret 1. januar – 31. 
december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgø-
relse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. 
Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede 
af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme 
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven.

København, den 20. februar 2014.

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Keld Østerdal
statsautoriseret revisor
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Kr. 2013 2012

Kontingent 190.686.095 197.080.917

Indtægter ved konsulent- og kursusvirksomhed 168.937.380 170.716.190

Sekretariatsbidrag 6.568.294 10.645.658

Indtægter i alt 366.191.769 378.442.765

Personaleomkostninger -241.261.624 -261.607.077

Omkostninger ved konsulent- og kursusvirksomhed -45.401.162 -39.412.385

Møde- og forhandlingsvirksomhed -31.332.184 -25.274.130

Andre eksterne omkostninger -61.924.047 -73.677.525

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver -2.980.303 -2.544.277

Resultat før finansielle poster -16.707.551 -24.072.629

Andre finansielle indtægter 17.526.338 29.647.414

Årets resultat 818.787 5.574.785

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 
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Kr. 2013 2012

Aktiver

Materielle anlægsaktiver 4.476.250 5.783.634

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 242.618.750 242.618.750

Kapitalandele i associerede virksomheder 3.007.000 3.007.000

Andre værdipapirer og kapitalandele 165.000 165.000

Deponeringer

Gældsbrev

138.537.265

350.000.000

138.923.888

350.000.000

Anlægsaktiver i alt 738.804.265 740.498.272

Igangværende projekter 1.421.965 1.401.517

Tilgodehavender fra salg 49.538.205 39.734.996

Andre tilgodehavender 15.405.024 7.434.897

Værdipapirer 363.103.625 360.347.688

Likvide beholdninger 44.403.220 57.003.922

Omsætningsaktiver i alt 473.872.039 465.923.020

Aktiver i alt 1.212.676.304 1.206.421.292

Passiver

Egenkapital 828.378.862 843.370.075

Pensionsforpligtelser 104.938.855 104.594.655

Deponeringer 138.537.265 138.923.888

Negativ kapitalandel i tilknyttet virksomhed 43.970.000 28.160.000

Leverandører af varer og tjenesteydelser 21.873.461 25.047.228

Anden gæld 74.977.861 66.325.446

Passiver i alt 1.212.676.304 1.206.421.292

Balance pr. 31. december



Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for KL. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens 
regler for klasse A virksomheder med tilvalg af ledelseserklæring og 
pengestrømsopgørelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede 
af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme 
for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende 
redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til delegeretmødets godkendelse.

København, den 20. februar 2014.

Erik Nielsen
Erik Fabrin
Anker Boye 
Frank Jensen
Jacob Bundsgaard
Lis Tribler
Thomas Kastrup-Larsen
Jane Findahl
Mette Touborg
Kirstine Bille
Holger Gorm Petersen  
Michael Ziegler
Søren Pape Poulsen
Martin Damm
Anny Winther
Lars Krarup
Johnny Søtrup
    
/Kristian Wendelboe
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Kontingent 2015

I henhold til love for KL fastsættes kontingentet af delegeretmøde. Kon-
tingentet er gældende, indtil det ændres på et senere delegeretmøde.

Bestyrelsen foreslår kontingentet p/l-fremskrevet til 3.494,16 kroner pr. 
100 indbyggere, hvilket svarer til en fremskrivning på 0,6 procent fra 
2014 til 2015.

Kontingentfremskrivningen baseres på den forventede kommunale pris 
og lønudvikling således, at afvigelser mellem forventet og faktisk om-
kostningsudvikling reguleres i efterfølgende års kontingent.

Ved fastsættelse af kontingentet for 2014 har det vist sig, at pris og 
lønskøn for 2012 og 2013 samlet set har været 1,5 procent for højt.  
Afvigelsen er indregnet i reguleringen af det aktuelle kontingent for 
2014. 

Pris- og lønudviklingen i kommunerne fra 2014 til 2015 forventes at 
blive 2,1 procent.
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Næstformand  
fhv. borgmester 
Erik Fabrin (V) 
Rudersdal Kommune

2. viceborgmester 
Lis Tribler (A)
Slagelse Kommune

Borgmester 
Lars Krarup (V)
Herning Kommune

Borgmester 
Jacob Bundsgaard (A)
Aarhus Kommune

Fhv. borgmester 
Anny Winther (V)
Rebild Kommune

Borgmester 
Martin Damm (V)
Kalundborg Kommune

KL’s bestyrelse februar 2014

Borgmester 
Anker Boye (A)
Odense Kommune

Borgmester 
Mette Touborg (F) 
Lejre Kommune

Borgmester 
Søren Pape  
Poulsen (C)
Viborg Kommune

Formand 
Borgmester 
Erik Nielsen (A)
Rødovre Kommune

1. vice borgmester 
Kirstine Bille (F)
Syddjurs Kommune

Borgmester 
Thomas Kastrup-
Larsen (A)
Aalborg Kommune

2. viceborgmester
Holger Gorm 
Petersen (O)
Vejle Kommune

Kommunalbestyrelses-
medlem 
Jane Findahl (F)
Fredericia Kommune

Overborgmester 
Frank Jensen (A)
Københavns Kommune

Borgmester 
Michael Ziegler (C) 
 Høje-Taastrup 
Kommune

Borgmester 
Johnny Søtrup (V)
Esbjerg Kommune
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Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Formand  
Borgmester  
Jacob Bundsgaard (A)  
Aarhus Kommune 

Næstformand  
2. viceborgmester
Holger Gorm Petersen 
(O), Vejle Kommune 

Kommunalbestyrelses-
medlem 
Finn Brunse (A) 
Assens Kommune 

Borgmester 
Leon Sebbelin (B)
Rebild Kommune

Rådmand  
Steen Møller (C) 
Odense Kommune

Kommunalbestyrelses-
medlem 
Jane Findahl (F)
Fredericia Kommune

Borgmester 
Carsten Kissmeyer (V) 
Ikast-Brande Kommune

Borgmester 
Søren Kjærsgaard (V) 
Holbæk Kommune

Børne- og Kulturudvalget

Formand 
Kommunalbestyrelses-
medlem 
Jane Findahl (F)
Fredericia Kommune

Næstformand 
Borgmester 
Lars Krarup (V)
Herning Kommune

Socialborgmester 
Jesper Christensen (A)
Københavns Kommune

Fhv. 2. viceborgmester 
Tatiana Sørensen (A)
Aarhus Kommune

Borgmester 
Michael Ziegler (C) 
Høje-Taastrup Kommune

Kommunalbestyrelses-
medlem 
Arly Eskildsen (F)
Herlev Kommune

Fhv. kommunalbestyrel-
sesmedlem 
Kaare Graversen (O)
Ikast-Brande Kommune

Fhv. 2. viceborgmester
Henrik Christensen (V) 
Faxe Kommune

Fhv. rådmand
Laura Hay (V)
Aarhus Kommune

Internationalt Udvalg

Formand
Borgmester 
Søren Pape Poulsen (C) 
Viborg Kommune 

Næstformand 
Fhv. borgmester 
Henning Jensen (A) 
Næstved Kommune

Kommunalbestyrelses-
medlem 
Jens Christian Gjesing 
(A)
Haderslev Kommune 

Kommunalbestyrelses-
medlem
Per Bødker Andersen 
(A)
Kolding Kommune 

Borgerrepræsentations-
medlem 
Simon Strange (A)
København Kommune 

1.viceborgmester 
Kirstine Bille (F)
Syddjurs Kommune

Fhv. kommunalbestyrel-
sesmedlem 
Jens Arne Hedegaard (V) 
Brønderslev Kommune

Borgmester 
Erik Flyvholm (V) 
Lemvig Kommune

 

Løn- og Personaleudvalget

Formand
 Borgmester 
Michael Ziegler (C)  
Høje-Taastrup Kommune

Næstformand 
 Borgmester 
Steen Christiansen (A)
Albertslund Kommune

Kommunalbestyrelses-
medlem
Ivan Hansen (A)
Sorø Kommune

Borgmester 
Thomas Gyldal 
Petersen (A)
Herlev Kommune

Kommunalbestyrelses-
medlem 
Hüseyin Arac (A)
Aarhus Kommune

Kommunalbestyrelses-
medlem 
Poul Overlund-
Sørensen (F) 
Bornholm Regions 
Kommune

1. viceborgmester
Walter Christophersen 
(O) 
Halsnæs Kommune 

Borgmester 
John Engelhardt (V)
Glostrup Kommune

Borgmester 
Johnny Søtrup (V)
Esbjerg Kommune

Social- og Sundhedsudvalget

Formand 
Fhv. borgmester 
Anny Winther (V)
Rebild Kommune

Næstformand 
2. viceborgmester 
Lis Tribler (A) 
Slagelse

Borgmester 
Thomas Kastrup-
Larsen (A) 
Aalborg Kommune 

Fhv. borgmester 
Tove Larsen (A)
Aabenraa Kommune 

Borgmester 
Knud V. Kristensen (C) 
Vesthimmerland 
Kommune 

Kommunalbestyrelses-
medlem 
Lis Ravn Ebbesen (F) 
Kolding Kommune

Fhv. kommunalbestyrel-
sesmedlem 
Thomas Krog (F)
Brønderslev Kommune  

1. viceborgmester 
Susanne Eilersen (O) 
Fredericia Kommune  

Kommunalbestyrelses- 
medlem
Søren P. Rasmussen(V) 
Lyngby-Taarbæk 
Kommune

Teknik- og Miljøudvalget

Formand 
Borgmester 
Martin Damm (V)
Kalundborg Kommune

Næstformand 
Borgmester 
Mette Touborg (F)
Lejre Kommune

Borgmester 
H. C. Østerby (A)
Holstebro Kommune

Kommunalbestyrelses-
medlem 
Lauge Larsen (A)
Morsø Kommune 

Borgmester 
Steen Dahlstrøm (A)
Middelfart Kommune

Borgmester 
Jørgen Glenthøj (C)
Frederiksberg Kommune

Kommunalbestyrelses-
medlem
Hans Jørgen Okholm (F) 
Silkeborg Kommune 

Kommunalbestyrels-
medlem 
Tommy Eggers (O)
Aalborg Kommune 

Fhv. borgmester
Bo Andersen (V)
Faaborg-Midtfyn
Kommune

KL’s udvalg februar 2014



KKR-formænd og -næstformænd pr. 31. december 2013

KKR Hovedstaden

Formand
Borgmester 
Steen Christiansen (A)
Albertslund Kommune 

Næstformand 
Viceborgmester 
Jannich Petersen (V)
Gribskov Kommune

KKR Sjælland

Formand
Fhv. borgmester 
Henrik Holmer (A)
Vordingborg Kommune

Næstformand
Borgmester 
Niels Hörup (V)
Solrød Kommune

KKR Syddanmark

Formand
Borgmester 
Egon Fræhr (V)
Vejen Kommune 

Næstformand
Fhv. borgmester 
Uffe Steiner Jensen (A)
Fredericia Kommune 

KKR Midtjylland

Formand
Kommunalbestyrelses-
medlem 
Anders G. Christensen (V)
Favrskov Kommune

Næstformand
Borgmester 
Jan Petersen (A)
Norddjurs Kommune

KKR Nordjylland

Formand
Fhv. borgmester 
Hans Christian Maarup (A)
Mariagerfjord Kommune

Næstformand
Kommunalbestyrelses- 
medlem 
Mariann Nørgaard (V)
Aalborg Kommune
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KL’s direktion

Cheføkonom
Jan Olsen

Direktør 
Sine Sunesen

Adm. direktør 
Kristian Wendelboe

Direktør 
Jane Wiis
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