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Kære kommunalpolitikere

Ét af de største og mest afgørende resul-
tater i 2016 var, at omprioriteringsbidra-
get blev fjernet. Op til forhandlingerne 
om kommunernes økonomi havde KL 
drøftet situationen og udfordringerne 
med rigtig mange kommunalbestyrel-
sesmedlemmer. Så det var med et stærkt 
mandat i ryggen, at KL kunne sætte sig til 
forhandlingsbordet. 

2016 var også året, hvor KL indledte en 
debat om fremtidens kommunestyre. 
Vi har et stærkt kommunestyre og et 
levende lokaldemo-
krati, men vi skal 
konstant udvikle 
os for hele tiden 
at være gearet til at 
håndtere nye behov 
og nye udfordringer. 
Fremtidens kom-
munestyre bliver 
anderledes, end det vi kender i dag, og 
det er helt centralt, at vi selv er med til at 
sætte retningen for udviklingen. Der har 
blandt andet været afholdt tre regionale 
konferencer for kommunalbestyrelses-
medlemmer, netop med det formål at 
drøfte nogle af de centrale udfordringer i 
kommunestyret. 

I denne beretning om 2016 kan du læse 
om de mange resultater, der er opnået i 
løbet af året. Du kan blandt andet læse 
om de tydelige kommunale fingeraftryk 
på den nye planlov, hvordan der er sat 
fokus på kommunerne som vækstdri-
vere, aftalen om forebyggelse af vold 
på bosteder, og hvordan kommunerne 
står sammen om at udnytte de digitale 
muligheder. 

2017 er et særligt år for kommunerne og 
KL. Det er ti år siden, kommunalrefor-
men trådte i kraft, og konturerne af et nyt 
kommunalt danmarkskort så dagens lys. 
Reformen er en succes, og kommunerne 
har til fulde vist, at de både vil og kan 
skabe resultater – når det gælder udvik-
lingen af velfærden, vækst og styringen af 
økonomien. Vi skal markere og fejre tiårs-
jubilæet, og vi skal bruge det til at fortælle 
om de vigtige beslutninger, kommunerne 
tager, og om borgernes muligheder i det 
lokale demokrati. 

I 2017 er der også kommunalvalg. Ved 
sidste valg fik vi vendt en kritisk udvik-
ling med en vigende stemmeprocent. 
Vores mål må være at fastholde den høje 
stemmeprocent ved valget til november. 
Det kræver en særlig indsats. Det skal 
være synligt – over hele landet – at der 
er valg, det skal være let for borgerne at 
stemme, og vi skal gøre noget for, at sær-
ligt de unge stemmer. 

Martin Damm Kristian Wendelboe

  2017 er et særligt år for kommunerne og KL. 
Det er ti år siden, kommunalreformen trådte i 
kraft, og konturerne af et nyt kommunalt dan
markskort så dagens lys.

Forord
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01/
BERETNING





Udviklingen af det kommunale folkestyre 
har præget KL’s dagsorden i hele 2016. 
For selv om det danske kommunestyre 
står stærkt i dag, er der brug for at sikre, at 
det er gearet til at møde nye udfordringer 
og forventninger, hvis den position skal 
fastholdes. 

Pejlemærker for det kommunale Danmark
KL har i 2016 på flere fronter arbejdet 
med at understøtte denne fremtidssikring 
af kommunestyret. Hen over vinteren 
2016/2017 har flere hundrede kommu-
nalpolitikere og borgmestre deltaget i tre 
regionale konferencer, som KL har af-
holdt rundt om i landet. De har delt erfa-
ringer og idéer til, hvordan kommunesty-
ret skal udvikle sig, og hvordan man som 

 

Kommunal-
politikere  
er drivkraften i 
kommunestyrets 
udvikling
Rammerne og vilkårene for det kommunalpolitiske arbejde er 
i markant forandring i disse år. I 2016 har kommunalpolitikere 
over hele landet debatteret udfordringer og muligheder for 
kommunestyret i fremtiden. 

kommunalpolitiker kan være med til at 
fastholde og styrke den tillid, opbakning 
og effektivitet, som kendetegner kommu-
nestyret i dag. Temaet har også været på 
dagsordenen på årets Kommunalpoliti-
ske Topmøde, og på møder i de fem KKR 
har kommunalpolitikere haft mulighed 
for at drøfte deres egen politikerrolle og 
kommunestyrets udvikling. 

Forandringer er et grundvilkår
Debatten har blandt andet sat fokus på 
de forandringer, der er et grundvilkår for 
kommunestyret. Netop kommunernes 
evne til at tilpasse sig, påtage sig nye opga-
ver og udvikle opgaveløsningen har gjort 
kommunerne til forandringsmotoren for 
velfærd og vækst.

  Netop 
kommunernes 
evne til at 
tilpasse sig, 
påtage sig nye 
opgaver og 
udvikle opga
veløsningen 
har gjort kom
munerne til 
forandrings
motoren for 
velfærd og 
vækst.
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VARIATIONER I UDVALGSSTYRET

Kommunernes Jubilæumsfond har i 2016 iværksat et projekt om politisk 
organisering og arbejdsformer i kommunerne. I november blev der udgivet 
et inspirationskatalog med titlen ”Variationer i udvalgsstyret – den politiske 
organisering i syv kommuner”. Inspirationskataloget er forfattet af Ulrik Kjær og 
Niels Opstrup fra Syddansk Universitet og kan findes på KL’s hjemmeside.

KONFERENCER OM DET  
KOMMUNALE FOLKESTYRE

KL har afholdt tre konferencer forskellige steder i 
landet for borgmestre og kommunalbestyrelses-
medlemmer. Med ca. 450 deltagere fra over 75 
forskellige kommuner har omkring hver femte af 
alle landets kommunalpolitikere deltaget. Under 
overskriften ”Det kommunale folkestyre er i 
forandring – hvor skal vi hen?” har det blandt andet 
været muligt at deltage i politiske værksteder om 
tre temaer: 

1   Politikerrollen og det politiske arbejde 
 
2   Den politiske organisering i kommunen 

 
3   Den samarbejdende kommune.

  Den stadi
ge udvikling 
stiller store 
krav til den 
politiske 
ledelse og til 
den måde, 
kommunerne 
tilrettelægger 
det politiske 
arbejde på.

Samarbejde er et nøgleord for kommune-
styret i disse år, hvor opgaveløsningen og 
mødet med borgerne og omverdenen er 
i udvikling. Kommunerne samarbejder i 
dag med et utal af aktører. Fx arbejder kom-
munerne sammen med virksomheder, or-
ganisationer, frivillige og andre kommuner 
om at finde nye løsninger og sætte borge-
rens ressourcer og behov i centrum. 

Den stadige udvikling stiller store krav 
til den politiske ledelse og til den måde, 
kommunerne tilrettelægger det politiske 
arbejde på. Det er i fokus i den publika-
tion, som Kommunernes Jubilæumsfond 
har fået udarbejdet i efteråret 2016 om 
politisk organisering og arbejdsformer i 
kommunerne. Publikationen tager en tur 
rundt i syv kommuner og beskriver va-
riationen i den måde, kommunerne har 
indrettet deres udvalgsstyre på. Publika-
tionen er tænkt som et katalog til landets 
kommunalpolitikere, der kan give inspi-
ration til, hvordan man kan organisere 
det politiske arbejde, og hvilke hensyn og 
muligheder der kan være i indretningen 
af udvalgsstyret. 

2017 – et år i kommunestyrets tegn
Udviklingen af kommunestyret kommer 
til at fylde endnu mere i 2017. Her har 
kommunalreformen tiårsjubilæum, og i 
efteråret er der valg til kommunalbesty-
relserne. 2017 er derfor en anledning til 
at synliggøre værdien af det kommunale 
folkestyre og fortsætte diskussionerne 
om udviklingen af kommunestyret. 

KL’s indsats vil løbe i flere spor. Fokus vil 
være på at iværksætte en indsats for at sikre 
en høj valgdeltagelse, beskrive kommunal-
reformens resultater og gevinster og skabe 
synlighed om kommunestyrets vigtighed 
og værdi. Kort sagt skal 2017 være et år, der 
står i kommunestyrets tegn. 
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Forhandlingerne bliver historisk hårde. 
Det har man hørt en del gange i de senere 
år, når KL’s forhandlere sliber sablerne 
forud for årets økonomiforhandlinger. 
Men forhandlingerne for 2017 var nu 
alligevel i en klasse for sig. Regeringens 
omprioriteringsbidrag ændrede grund-
læggende rammerne for forhandlingerne. 
2,4 mia. kr. var taget ud af regnestykket fra 
start. Herudover lagde regeringen op til at 
fjerne det ekstraordinære finansierings-
tilskud og sænke anlægsniveauet med et 
godt stykke over 1 mia. kr. 

Forud for forhandlingerne var det afgø-
rende for KL at sikre et klart forhand-
lingsmandat. Derfor intensiverede KL 
dialogen med kommunerne, og knap 500 
kommunalbestyrelsesmedlemmer deltog 
i seks regionale møder inden forhand-
lingsforløbet. Antallet af møder var for-
doblet i forhold til tidligere år, og formen 

var ændret, så der var god plads til debat. 
Også umiddelbart efter aftalens indgåelse 
var der stor tilslutning til de politiske mø-
der, som KL afholdt.

Det lykkedes KL og kommunerne at få 
omprioriteringsbidraget fjernet. Samtidig 
lykkedes det at fastholde finansieringstil-
skuddet. Kommunerne får i 2017 3,5 mia. 
kr. fordelt, så de vanskeligst stillede kom-
muner får den største andel af tilskuddet. 
Ligeledes lykkedes det at sikre et anlægs-
niveau på 16,3 mia. kr. Der er ingen tvivl 
om, at kommunernes behov er større, 
men beløbet er over 1 mia. kr. højere, end 
hvad regeringen længe holdt fast på. Det 
er afgørende for kommunerne med et 
rimeligt niveau for anlægsinvesteringer, 
da det er nøglen til, at kommunerne kan 
foretage de nødvendige omstillinger i takt 
med den demografiske udvikling.

Økonomiaftalen for 2017 afskaffede regeringens om-
prioriteringsbidrag, og forhandlingerne viste et stærkt 
sammenhold i kommunerne. 

Kommunalt 
 sammenhold fik 
omprioriterings -
bidraget fjernet

  Det er 
afgørende for 
kommunerne 
med et rime
ligt niveau for 
anlægsinve
steringer, da 
det er nøglen 
til, at kom
munerne kan 
foretage de 
nødvendige 
omstillinger i 
takt med den 
demografiske 
udvikling.
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Sikret kommunalpolitisk råderum
I stedet for omprioriteringsbidraget på år-
ligt 2,4 mia. kr. skal kommunerne aflevere 
0,5 mia. kr. årligt frem mod 2020. De skal 
findes via effektiviseringer, som KL og re-
geringen samarbejder om at identificere. 

Med moderniserings- og effektiviserings-
programmet vil KL sammen med regerin-
gen understøtte kommunernes opgave 
med at styre og prioritere den kommu-
nale service i en tid, hvor pengene er 
meget små. Begge parter skal bidrage til at 
se på, hvordan opgaverne kan løses bedre, 
blandt andet gennem forenkling af de 
statslige love og regler, så der bliver mere 
plads til lokal prioritering.

Moderniserings- og effektiviseringspro-
grammet er flerårigt og skal hvert år lede 
til tiltag, der muliggør effektiviserin-
ger, som kan frigøre 1 mia. kr. Den ene 

halvdel kan kommunerne selv råde over. 
Den anden halvdel går til prioritering 
bredt i den offentlige sektor.

Programmet omfatter fem temaer: 
› Effektivt indkøb og 

konkurrenceudsættelse
› Bedre ressourceudnyttelse og styring
› Digitalisering
› Regelforenkling og afbureaukratisering
› Effektiv drift gennem nye organiserin-

ger og samarbejdsformer.

Programmet giver sammenlignet med 
omprioriteringsbidraget langt mere 
stabilitet i budgetlægningen, en statslig 
håndsrækning i effektiviseringsarbejdet 
og betyder, at kommunalbestyrelserne 
igen prioriterer kernevelfærden.
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Samarbejde om effektiviseringer
Effektiviseringer i den offentlige sektor er 
et must i en tid, hvor rammerne reduceres 
år for år samtidig med, at der opleves et 
stigende udgiftspres, blandt andet i for-
hold til flere opgaver og kapacitetspres 
på sundhedsområdet, flere ældre og sti-
gende udgifter til socialområdet. 

På nogle områder giver det mening at 
tale om effektiviseringer sammen med 
regeringen. Men på en lang række om-
råder kan nye idéer og gode eksempler 
spire på tværs af kommunerne. Derfor 
gik kommunerne med KL for bordenden 
i 2016 sammen om et styrings- og ef-
fektiviseringsprogram, der omfatter syv 
udviklingsprojekter i 2016 og yderligere 
mindst fire i 2017. Flere end 70 kommu-
ner har deltaget i programmet, og der 
er lige nu deltagelse af 45 kommuner 
i udviklingsprojekterne. Projekternes 
titler vidner om en indsats over et bredt 
område – lige fra tværgående samar-
bejde om ydelser og indsats for udsatte 
familier, ejendomsadministration og 
e-handel til nye styringsmodeller på æl-
dreområdet, automatisering af manuelle 
processer og flere unge i uddannelse og 
job. Programmet skal give inspiration og 
erfaringsudveksling, forslag til regelfor-
enklinger og udvikling af nye metoder, 
som fx kan understøtte en indsats med 
endnu større effekt for borgerne og den 
økonomiske bundlinje. 

  Budget
lægningen har 
været præget 
af en tæt 
dialog mellem 
kommuner
ne og KL og 
vidner om stor 
økonomisk 
ansvarlighed. 

Budgetter inden for rammen
Selv om omprioriteringsbidraget blev 
fjernet i økonomiaftalen for 2017, er 
rammerne fortsat stramme ikke mindst i 
lyset af det udgiftspres, der opleves på en 
række områder. 

Alligevel er det lykkedes kommunerne 
at lægge budgetter, der holder sig inden 
for rammerne af økonomiaftalen. Ikke 
mindst på anlægsområdet har mange 
kommuner måttet genoverveje og ud-
skyde projekter, for under ét at kunne 
holde sig inden for den samlede ramme. 
Det er prisværdigt, ikke mindst i en situ-
ation, hvor mange kommuner har brug 
for at renovere eller bygge nyt, blandt 
andet på grund af stigende eller faldende 
befolkningstal.

Budgetlægningen har ligeledes været 
præget af en tæt dialog mellem kommu-
nerne og KL og vidner om stor økono-
misk ansvarlighed. 

På skatteområdet nedsætter 22 kommu-
ner skatten i 2017 for 160,5 mio. kr. og får 
derved del i den tilskudspulje, som også 
indgik i økonomiaftalen. Fire kommuner 
sætter skatterne op for næsten samme 
beløb. 

Kommunerne budgetterer samlet med 
serviceudgifter for 241,9 mia. kr. og an-
lægsudgifter for 16,7 mia. kr. i 2017. 

13
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Sundhed
› Fokus på at udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 

fortsætter blandt andet via et igangsat udvalgsarbejde, som forventes af 
afrapportere i 2017.

› Regeringen og KL er enige om, at målrette den kommunale medfinansiering 
af sundhedsområdet fra 2018, så ordningen aldersdifferentieres og derved i 
højere grad afspejler de kommunale muligheder for forebyggelse, der hvor 
kommunerne i forvejen har kontakt med borgerne. 

Det specialiserede socialområde
› Regeringen og KL er enige om, at de økonomiske rammer nødvendiggør, 

at kommunerne fortsat har fokus på at styre udgiftsudviklingen, og rege-
ringen vil arbejde for at understøtte kommunernes styringsmuligheder.

› En række kommuner er aktuelt i gang med at udvikle initiativer, der under-
støtter en effektiv og helhedsorienteret indsats for borgere med sammen-
satte og komplekse behov. Regeringen og KL er enige om, at erfaringerne 
fra dette arbejde skal drøftes med henblik på at understøtte rammerne for 
kommunernes indsats.

› KL og regeringen har aftalt at styrke indsatsen mod voldsepisoder på 
botilbud. 

Folkeskolen
› Regeringen og KL er enige om, at folkeskolereformen er på rette spor, men 

der er tale om en betydelig og langvarig omstillingsproces, indtil alle refor-
mens elementer er udrullet på de enkelte skoler. Parterne følger udviklingen 
tæt.

› Regeringen og KL er enige om, at arbejdet med at skabe inkluderende 
læringsmiljøer skal tage udgangspunkt i det enkelte barn frem for en 
overordnet målsætning på 96 pct. Målet er at styrke folkeskolens almene 
fællesskab og undervisning til gavn for alle børn. 

Regelforenkling
› Regeringen og KL er enige om at gennemføre en gennemgribende forenk-

ling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med afsæt i 12 konkrete anbe-
falinger fra en foranalyse aftalt i forbindelse med beskæftigelsesreformen. 
Målet med gennemskrivningen er at gøre loven enklere at administrere for 
kommunerne og lettere at forstå for borgerne.

Vækst og erhvervsfremme 
› Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at det er vigtigt at under-

støtte en effektiv og sammenhængende erhvervsfremmeindsats. Som led 
heri skal overlap mellem forskellige aktører mindskes. 

DET INDEHOLDER ØKONOMIAFTALEN 2017 OGSÅ:
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KL har i 2016 lanceret en fælleskommunal digital 
handlingsplan, som skal understøtte kommunernes 
arbejde med digitale løsninger og teknologi.

Borgernes adgang til 
det digitale  Danmark 
skal styrkes 
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UDBREDELSE AF SMART CITY

Der gennemføres et fælleskommunalt initiativ om Smart City, som skal øge anvendelse af teknologier og 
data til at skabe mere bæredygtig udvikling, innovation og medborgerskab. Der etableres et fælles-
kommunalt Smart City forum, der fungerer som samlingspunkt for kommunerne, hvor viden og erfaringer 
med Smart City initiativer udveksles og deles. 

SAMMENHÆNG OG VIDEN OM EFFEKT PÅ SOCIALOMRÅDET

Borgere med behov for støtte og hjælp skal opleve, at de kommunale indsatser er sammenhængende, 
og at forløb og tilbud er effektive og effektfulde. Initiativet skal bidrage til et struktureret og fælles sprog 
for tilstand, indsats og effekter og en fælles praksis for dokumentation på tværs af myndigheder på 
socialområdet.

Kommunerne har en stærk tradition for 
at stå sammen om at udvikle brugen af 
teknologi og udnytte digitale muligheder. 
Et samarbejde, der i stigende grad bliver 
vigtigt i takt med, at den digitale udvik-
ling accelererer. 

I kølvandet på strategien fra 2015, hvor 
alle kommuner blandt andet fik digital 
opskrivning til børnehaver, lancerede KL 
i juni 2016 en fælleskommunal digital 
handlingsplan. 

Flere digitale kompetencer
Handlingsplanen sætter retning for det 
fælleskommunale samarbejde om digi-
talisering. Her er der særligt fokus på de 
digitale fundamenter, som er nødvendige 
for at få mest ud af digitaliseringen. 

Derfor er der i planen tværgående initiati-
ver om blandt andet:

› It-sikkerhed: Kommunerne skal øge og 
tilpasse indsatsen for datasikkerhed. 
Trusler mod digitale løsninger vokser 
og ændrer sig konstant. Der skal blandt 
andet øget opmærksomhed på, hvor-
dan medarbejdere håndterer arbejdet 
med data og it-systemer. 

› Digitale kompetencer: Fremtidens 
arbejdsopgaver kræver, at alle medar-
bejdere har brug for et minimum af 
digitale kompetencer for at sikre bor-
gere og virksomheder god og effektiv 
service. Derfor gennemføres en fælles 
indsats, der sætter fokus de digitale 
kompetencer for alle medarbejdere. 

› Den fælleskommunale rammearkitek-
tur: Det skal være slut med, at med-
arbejdere skal sidde med to skærme, 
fordi to sagsbehandlingssystemer ikke 
taler sammen. Derfor er der i 2016 
igangsat et 5-årigt program, som skal 
styrke anvendelsen af den fælleskom-
munale rammearkitektur.

Fællesoffentlig strategi
Sideløbende med den fælleskommunale 
digitale handlingsplan arbejder KL sam-
men med staten og regionerne om digitale 
tiltag, der går på tværs af den offentlige 
sektor. I maj 2016 udgav KL i samarbejde 
med regeringen og Danske Regioner den 
nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 

”Et stærkere og mere trygt digitalt sam-
fund”. Strategien lægger grundstenene for 
offentlig digitalisering frem mod 2020 og 
præsenterer 33 initiativer. 

Blandt andet er nyudvikling af vigtige 
it-løsninger som Digital Post og NemID 
også en del af strategien.
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2016 har budt 
på forsinkelser 
af KOMBIT’s 
monopolbrud

Målet med KOMBIT er at sikre et stærkt kommunalt it-fælles-
skab, der kan skabe gennemsigtighed i it-markedet, så kom-
munerne får de bedste og billigste løsninger. Det sker blandt 
andet igennem fællesindkøb af kommunale it-løsninger.

›  SÅ MEGET ER STØTTESYSTEMERNE FORSINKET

KMD’S UDMELDTE 
ÆNDRINGER:

FORVENTET  
LEVERING:

JUNI  
2016

ULTIMO 3. KVARTAL  
2016

SEPTEMBER  
2016

ULTIMO MAJ 
2017

PRIMO JANUAR 
2017

ULTIMO AUGUST 
2017

ULTIMO JANUAR 
2017

MEDIO OKTOBER 
2017*

3 mdr. 
forsinket

11 mdr. 
forsinket

15,5 mdr. 
forsinket

14 mdr. 
forsinket

* Bemærk at KMD’s senest udmeldte plan ultimo januar 2017 er behæftet med stor usikkerhed



Fra starten har den største opgave for 
KOMBIT været kommunernes monopol-
brud fra en række af KMD’s it-systemer. 
Monopolbruddet skal tage livtag med 
den måde, en stor del af markedet har 
været indrettet på med én enkelt stor ud-
byder af it-systemer. 

Opgaven med at bryde monopolet er 
ikke let. 2016 har budt på forsinkelser i 
leverancerne, og monopolbruddet er van-
skeliggjort af KMD’s dobbeltrolle i både at 
levere de gamle monopolsystemer og de 
nye støttesystemer. Når støttesystemerne 
ikke er klar, så koster det kommunerne 
penge. KL og KOMBIT har derfor i parløb 
forsøgt at få samarbejdet med KMD til at 
fungere bedre og få KMD til at godtgøre 

AFLØSER FOR KMD VALG

KOMBIT har på vegne af KL og kommunerne 
fået til opgave at indkøbe en afløser for KMD’s 
valgsystem, og har etableret projekt VALG. 
Projekt VALG skal understøtte alle de valg, som 
kommunerne er ansvarlige for: Folketinget, 
Regionsrådene, kommunalbestyrelser, Europa-
Parlamentet og folkeafstemninger. Systemet 
testes første gang ved Europa-Parlamentsvalget 
i 2019.

kommunernes tab. Ved årsskiftet varslede 
KMD nye forsinkelser, så den samlede for-
sinkelse på støttesystemerne nu er knap 
16 måneder. Det har fået KL og KOMBIT 
til at skifte spor og primo 2017 igangsætte 
en række tiltag i forhold til KMD. Blandt 
andet ved at insistere på, at KMD’s økono-
miske incitament til at udsætte leverancen 
fjernes og ved at forberede, at en anden 
leverandør kan overtage.

Hovedparten af monopolbruddet for-
ventes nu at være implementeret i 2018, 
hvor de nye systemer på henholdsvis 
kontanthjælpsområdet (KY), sygedagpen-
geområdet (KSD), sagsoverblik (SAPA), 
serviceplatformen samt støttesystemerne 
forudsættes at være i drift.

BRUGERPORTALSINITIATIVET OG 
AULA

I en række projekter bidrager KL med viden 
og interessevaretagelse over for regering 
og andre aktører, når KOMBIT udarbejder 
kravsspecifikationer og udbud af en it-løsning. 

I 2016 har der været fokus på Brugerportals-
initiativet (BPI), som skal sikre, at elever, lærere 
og forældre oplever en sammenhængende 
digital folkeskole. Målet er, at alle kommuner skal 
anskaffe og implementere læringsplatformen på 
skolerne inden udgangen af 2017. Samtidig skal der 
etableres en fælleskommunal samarbejdsplatform, 
der har fået navnet Aula. Aula afløser det 
nuværende Skoleintra og bliver en portal for både 
daginstitutioner og skoler. 

BPI og Aula er udviklet i et samarbejde mellem 
staten, repræsentanter for kommunerne, KL og 
KOMBIT.

  Opgaven  
med at bryde 
monopolet er 
ikke let. 2016 
har budt på 
forsinkel ser i 
leverancerne,  
og monopolbrud
det er vanskelig 
gjort af KMD’s 
dobbeltrolle i 
både at levere  
de gamle mo
nopolsystemer 
og de nye støtte
systemer.
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To- og trepartsaftaler 
 giver mere fleksible 
 rammer for integration

Integration står og falder med tilknytnin-
gen til arbejdsmarkedet. Derfor blev der 
i marts 2016 indgået en trepartsaftale om 
arbejdsmarkedsintegration af flygtninge. 
KL lagde i forhandlingerne vægt på, at 

arbejdsmar-
kedets parter 
tog ansvar og 
bidrog med 
noget nyt, der 
kunne udvide 
viften af mu-
ligheder for at 

få flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Et 
af de væsentligste elementer var aftalen 
om en ny toårig integrationsgrunduddan-
nelse, den såkaldte IGU.

Kommunerne arbejder målrettet på, 
at mindst 50 pct. af flygtningene får et 
arbejde inden for de første tre år i Dan-
mark. Arbejdsmarkedsrettet sprogun-
dervisning er her et vigtigt instrument 
for at nå målet. Det afgørende er dog, at 

virksomhederne reelt leverer ordinære 
job. KL vil følge udviklingen tæt, og 
samtidig gøre en indsats for at sikre, at 
IGU-ordningen får stor udbredelse. Efter 
en langsom start ser IGU ud til så småt 
at have fået fat i de unge flygtninge, ikke 
mindst med hjælp fra jobcentrene. 

Sideløbende forhandlinger 
Parallelt med trepartsforhandlingerne 
drøftede KL og regeringen tiltag for at 
skabe bedre rammer for kommunernes 
integrationsindsats. Forhandlingerne dre-
jede sig især om at adressere den akutte 
boligsituation, hvor der skulle skaffes 
såvel midlertidige som permanente boli-
ger. Samtidig var det vigtigt for KL, at der 
blev taget højde for det store økonomiske 
pres, som det øgede antal flygtninge og 
familiesammenførte medførte på stort set 
alle kommunale serviceområder.

Med to- og trepartsaftalerne indgået i 2016 er kommu-
nernes rammer for arbejdet med at modtage og integre-
re flygtninge blevet mere fleksible. Samtidig skal virk-
somhederne tage et større ansvar for at levere ordinære 
job til flygtninge.

  Kommunerne arbejder målret
tet på, at mindst 50 pct. af flygt
ningene får et arbejde inden for de 
første tre år i Danmark. 
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Refusion
AF DRIFTSUDGIFTER  

TIL MIDLERTIDIG 
INDKVARTERING 

SÅDAN ER ØKONOMIEN I TOPARTSAFTALEN

› 640 mio. kr. til etablering af permanente boliger. 
 Der er tale om et fast tilskud svarende til 75 pct. af 

grundkapitalindskuddet i en billig almen bolig på 40 kvm. 

› 150 mio. kr. til etablering af midlertidige boliger. 
 Denne pulje kan bruges af kommuner, hvor den eksisterende 

boligsituation er så presset, at der er akut behov for midlertidige 
boliger til flygtninge. 

› 225 mio. kr. til forhøjet grundtilskud til flygtninge. 
 Statens såkaldte grundtilskud til kommunerne pr. flygtning og 

familiesammenført til en flygtning bliver forhøjet med 50 pct. i 
2017 og 2018. Kommunerne får imidlertid tilført cirka 225 mio. 
kr. ekstra i integrationstilskud allerede i 2016. 

› 25 mio. kr. i 2016 og 50 mio. kr. i 2017 til en styrket jobindsats 
for flygtninge. 

 Det er et led i aftalen, at den erhvervsrettede indsats i forhold til 
flygtninge skal igangsættes hurtigere end i dag. 

› Refusion af driftsudgifter til midlertidig indkvartering. 
 Staten refunderer både i 2016 og 2017 halvdelen af de udgifter, 

som kommunerne har til midlertidig indkvartering, der er dyrere, 
end flygtningene selv kan betale. Refusionen ydes inden for et 
loft på 2.000 kr. pr. måned pr. borger i midlertidig indkvartering.

150
MIO. KR. TIL ETABLERING  

AF MIDLERTIDIGE  
BOLIGER 

25
MIO. KR. I 2016 OG  

50 MIO. KR. I 2017 TIL  
EN STYRKET JOBINDSATS  

FOR FLYGTNINGE 

225
MIO. KR. TIL FORHØJET 

GRUNDTILSKUD 
TIL FLYGTNINGE 

640
MIO. KR. TIL ETABLERING 

 AF PERMANENTE  
BOLIGER 
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KL spillede ind i forhandlingerne med 47 
forslag til forenkling af regler på integra-
tionsområdet – med input fra kommu-
nerne. Topartsaftalen imødekommer en 
lang række af kommunernes forslag. 

Aftalen gav også kommunerne godt
en mia. kr. i 2016 til ntegrationsindsatsen.

Flere praktikpladser til unge 
I anden runde af trepartsforhandlingerne 
var fokus blandt andet på at sikre flere 
praktikpladser i virksomhederne og 
derved understøtte, at erhvervslivet i hele 
landet kan få den arbejdskraft, det har 
behov for. 

Det blev aftalt, at der skal skabes 8.000-
10.000 nye praktikpladser. KL finder det 
meget positivt, at trepartsaftalen øger 
virksomhedernes incitament til at oprette 
flere praktikpladser. Det er afgørende for 
væksten i Danmark, at vi sikrer tilstrække-
ligt med faglært arbejdskraft. Samtidig er 
det vigtigt, at de unge får flere muligheder 
for at få en praktikplads, da det har stor 
betydning for kommunernes unge- og be-
skæftigelsesindsats. Det er først og frem-
mest virksomhedernes ansvar at sikre 
praktikpladser, men aftalen giver også de 
enkelte kommuner et øget incitament til 
at oprette flere praktikpladser. 

Trepartsaftalen er ikke et fuldstændigt 
svar på spørgsmålet om tilstrækkelig og 
kvalificeret arbejdskraft i Danmark. Der 
vil fortsat være behov for tiltag vedrø-
rende blandt andet mobilitet, styring og 
dimensionering af uddannelser, målrettet 
efteruddannelse, og at flere står til rådig-
hed for arbejdsmarkedet.

  Det er 
afgørende 
for væksten 
i Danmark, 
at vi sikrer 
tilstrækkeligt 
med faglært 
arbejdskraft. 

  Der vil fortsat være behov for tiltag vedrøren
de blandt andet mobilitet, styring og dimensione
ring af uddannelser, målrettet efteruddannelse, 
og at flere står til rådighed for arbejdsmarkedet.
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Business Region Aarhus
Business Region Esbjerg
Business Region MidtVest
Business Region North Denmark
Byregion Fyn
Greater Copenhagen
Trekantområdet
Udvikling Fyn
UdviklingsRåd Sønderjylland

 Business Region Aarhus 

 Business Region Esbjerg

 Business Region MidtVest 

 Business Region North Denmark

 Byregion Fyn

 Greater Copenhagen 

 Trekantområdet

 Udvikling Fyn 

 UdviklingsRåd Sønderjylland

BUSINESS REGIONS I DANMARK

Man kan ikke skabe vækst og udvikling 
i hele Danmark uden kommunerne. Det 
er det grundlæggende budskab i KL’s 
indspil ’En effektiv og sammenhængende 
erhvervsindsats’, som i maj 2016, sam-
men med en aktiv indsats i medierne, 
markerede KL’s bud på, hvordan man kan 
forenkle og fokusere erhvervsfremme-
systemet. Debatten på området var især 
foranlediget af regeringens eftersyn af 
den samlede erhvervsindsats i stat, regi-
oner og kommuner, og KL slog på, at det 
er kommunerne, der har kendskabet til 
de lokale virksomheders potentialer og 
behov, og at kommunerne derfor spiller 
en afgørende rolle for virksomhedernes 
rammevilkår og hverdag. 

  Business 
regions skaber 
rammerne for 
at sætte en 
fælles politisk 
retning for 
kommunernes 
vækstindsats.

KL har i både erhvervsindspillet og 
med temapublikationen ”Sammen om 
vækst – ni danske business regions” sat 
fokus på, at alle landets kommuner på 
få år har valgt at indgå i tværkommunale 
samarbejder for i fællesskab at fremme 
vækst, jobskabelse og udvikling. Business 
regions skaber rammerne for at sætte en 
fælles politisk retning for kommunernes 
vækstindsats. KL har derfor gennem hele 
debatten argumenteret for, at business 
regions skal have en mere central rolle i 
fremtidens erhvervsindsats. KL har endvi-
dere etableret et netværk med deltagelse 
af alle ni business regions, hvor delta-
gerne udveksler strategiske og praktiske 
erfaringer.
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BUSINESS REGIONS I DANMARK

Kommunerne som 
vækstdrivere

KL lancerede i 2016 et indspil til erhvervsfremme, satte aftryk 
på regeringens turismestrategi og satte fokus på koblingen 
mellem kultur, erhverv og vækst.

  På plan og 
naturbeskyttel
sesområdet er 
der nu varslet 
en række lem
pelser, som giver 
kommuner og 
lokale mulighed 
for at igangsætte 
nye initiativer 
på havnene og 
ved de bynære 
strande til gavn 
for kystturisme. 

Den nationale turismestrategi
Regeringens nationale turismestrategi, 
som blev fremlagt i september 2016, 
lagde sig på mange punkter op ad anbefa-
lingerne i KL’s udspil til regeringen ”Turis-
men i kommunerne skal skabe vækst og 
nye arbejdspladser”, der blev præsenteret 
i begyndelsen af året. Her efterspurgte KL 
et styrket samarbejde med private aktører 
om at sikre de nødvendige investeringer 
i dansk turisme, udvikling af kystbyerne 
og en styrkelse af kulturturismen. På 
plan- og naturbeskyttelsesområdet er 
der nu varslet en række lempelser, som 
giver kommuner og lokale mulighed for 
at igangsætte nye initiativer på havnene 
og ved de bynære strande til gavn for 
kystturisme.

Kulturen som vækstdriver
KL satte i 2016 fokus på koblingen 
mellem kultur, vækst og erhverv under 
overskriften ”Kulturen som vækstdriver”. 
Formålet var at bidrage til debatten om, 
hvordan vi både kan værne om kulturens 
egenværdi og samtidig udvikle nye forret-
ningsmodeller på tværs af kulturlivet, er-
hvervslivet, kommunerne og civilsamfun-
det. KL satte i september 2016 emnet til 
debat sammen med 125 repræsentanter 
fra blandt andet kommuner, stat, interes-
seorganisationer og virksomheder.
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Godt på vej – en 
samlet indsats for 
børn og  unges vej til 
uddannelse og job 
Der er behov for en konstant udvikling af og et samlet blik på hele 0-18 års 
området i en tid, hvor demografien udfordrer vores velfærdssamfund. KL 
har derfor igangsat en målrettet og sammenhængende indsats for børn og 
unges vej fra de allertidligste år i dagtilbud, gennem uddannelsessystemet til 
arbejdsmarkedet.

Danmark er i de kommende årtier udfor-
dret af demografiske forandringer, hvor 
der bliver færre i den erhvervsaktive alder 
i forhold til andre grupper. Samtidig er 
der tegn på, at kompetencegabet stiger 
mellem de ledige og det, der efterspørges 
på arbejdsmarkedet. Begge problem-
stillinger aktualiserer behovet for bedre 
læring, bedre uddannelses- og erhvervs-
vejledning og bedre prioritering af ud-
dannelser i forhold til relevans, geografi 
og efterspørgsel.

KL har i 2016 vedtaget at sætte forstærket 
fokus på kommunernes ansvar for at for-
berede børn og unge på arbejdsmarkedet 
og præge det samlede uddannelsesudbud 
og prioritering i uddannelsessektoren. 
Den sammenhængende indsats skal om-
fatte borgerens vej fra de helt tidlige år og 
til vedkommende er etableret på arbejds-
markedet. Indsatsen er samlet under nav-
net ’Godt på vej’.

Første møde med det offentlige er dagtil-
buddet. Stort set alle børn – 97 pct. – går 
i dagtilbud, og kommunerne har derfor 
en unik mulighed og et stort ansvar for at 
sikre børns læring, trivsel og udvikling. 

Undersøgelser viser, at den læring, børn 
får tidligt i deres liv, er afgørende for deres 
muligheder senere i livet. Samtidig er der 
et potentiale for i højere grad at tænke 
systematisk læring ind fra en tidlig alder. 
Der er derfor god grund til at udvikle 
kvaliteten i landets dagtilbud, og i januar 
2017 præsenterede KL netop udspillet 
”Godt på vej – Dagtilbuddets betydning” 
med såvel opfordringer til regeringen 
som anbefalinger til kommunerne om, 
hvordan man udvikler området. 

Flere skal tage en erhvervsuddannelse
Folkeskolen er et vigtigt element i børns 
udvikling og læring. Derfor arbejder KL 
tæt med opfølgning på folkeskolerefor-
men og understøttelse af, at kommu-
nerne lykkes med at føre reformens in-
tentioner ud i livet. Der skal eksempelvis 
fokus på, hvordan kommunerne kan lære 
af hinanden på de elementer i reformen, 
der er vanskelige. 

  Målet er, at flere skal tage 
en erhvervsuddannelse.

Stort set alle børn 
– 97 pct. – går 
i dagtilbud, og 
kommunerne har 
derfor en unik mu-
lighed og et stort 
ansvar for at sikre 
børns læring, triv-
sel og udvikling. 
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›  UDDANNELSESVALG FOR SKOLEÅRET 2014/2015 BLANDT DEM, 
 DER GIK I 9. KLASSE I FORÅRET 2014

Kilde: Momentum på baggrund af tal fra Danmarks Statistik

En del af folkeskolens opgave er at for-
berede de unge på valget af ungdomsud-
dannelse. Her spiller kommunerne en 
nøglerolle i at tilrettelægge udskolingen 
og give kvalificeret vejledning, herunder 
også i forhold til forældrene. KL har i 
2016 været en del af kampagnen ’Dit 
barns fremtid’, som henvender sig til 
landets forældre, så de kan blive klædt på 
til at vejlede de unge i valg af ungdoms-
uddannelse. Derudover har KL sammen 
med Danmarks Lærerforening kørt pro-
jektet ”Udsyn i udskolingen”, der blandt 
andet består af tre film til lærere, unge 
og forældre med fokus på udskoling og 

vejledning. KL offentliggjorde i januar 
2017 desuden inspirationsmaterialet 
”Godt på vej – I samarbejde med foræl-
dre”, som sætter fokus på vigtigheden af 
et tæt og meningsfuldt samarbejde mel-
lem forældre og de kommunale tilbud.

Målet med disse indsatser er blandt an-
det, at flere skal tage en erhvervsuddan-
nelse. Der er generelt brug for et mere 
balanceret udbud af ungdomsuddannel-
ser. Arbejdsmarkedet skriger på faglært 
arbejdskraft, samtidig med at vi er på 
det laveste niveau nogensinde, når det 
kommer til antallet af unge, der vælger en 
erhvervsuddannelse. KL udsender i april 
2017 udspillet ”Godt på vej – Mod ud-
dannelse og job” med sit bud på, hvordan 
kommunerne kan tage et større medan-
svar for ungdomsuddannelserne.

  Kommunerne har en unik mulighed og 
et stort ansvar for at sikre børns læring, 
trivsel og udvikling.

25%

46%

ORDINÆR
10. KLASSE

20%

6%

ANDET

50%

10. KLASSE 
I ALT

65%

7%

ERHVERVS
UDDANNELSE

9%

37%

GYMNASIAL
 UDDANNELSE

6%

25%

10. KLASSE PÅ
EFTERSKOLE

19%

  Udsatte   Ikke udsatte
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›  UDVIKLING I ANDELEN AF DANSKE 20-24-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE 
ELLER JOB, 2005-2015 (%)

Kilde: Momentum på baggrund af OECD’s ”Education at a glance 2016”

12,4
I 2015

12,1
I 2010

8,3
I 2005

  Udviklingen går den forkerte vej med hensyn 
til at få unge i uddannelse og arbejde. 

Alle unge skal med
Udviklingen går den forkerte vej med 
hensyn til at få unge i uddannelse og ar-
bejde. I 2005 havde vi den tredjelaveste 
andel af unge mellem 20 og 24 år, som 
hverken var i uddannelse eller job. Men 
andelen er steget fra 8,3 pct. i 2005 til 12,4 
pct. i 2015. 

Kun syv lande i OECD har haft en dårli-
gere udvikling end Danmark i perioden. 
Mange af de unge har faglige, personlige 
og sociale udfordringer eller er udsatte 
på andre måder. Regeringen har i 2016 
haft et ekspertudvalg til at se på disse 
problemstillinger. Ekspertudvalget ud-
sendte medio februar 2017 anbefalinger 
til bedre kvalitet og struktur i den vildt-
voksende sektor af forberedende uddan-
nelsestilbud. KL har gennem 2016 haft 

en god dialog med ekspertudvalget og 
sideløbende forberedt et udspil på om-
rådet, som blev udsendt primo februar 
2017 med titlen ”Godt på vej – Alle unge 
skal med”. 
 
I udspillet foreslår KL, at kommunerne 
overtager ansvaret for de forberedende 
uddannelsestilbud med én kommunal 
indgang for de unge. Desuden foreslår 
KL en vidtgående regelforenkling på 
området, så de mange forskellige uddan-
nelsestilbud sammenlægges til én samlet 
Forberedende Ungdomsuddannelse.
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En folkeskole i 
rivende udvikling
KL understøtter fortsat kommunernes arbejde med at realisere 
folkeskolereformen. I 2016 har der især været fokus på organise-
ringen af skoledagen og på den faglige ledelsesopgave. 
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Landets folkeskoler gik i 2016 ind i det 
tredje år med den nye skolereform, og i 
alle kommuner arbejdes der ihærdigt på 
at føre reformen og dens intentioner ud i 
livet. KL har siden reformen trådte i kraft 
udarbejdet forvaltningsundersøgelser 
som grundlag for kommunernes arbejde 
med reformen. Alle 98 kommuner har 
svaret på den seneste undersøgelse, som 
viste overvejende positive takter i forhold 
til at udvikle en motiverende og varieret 
skoledag. Derudover svarede 62 kom-
muner, at de arbejder med at nytænke 
skoledagen.

I tæt samarbejde med kommunerne ar-
bejder KL intensivt og målrettet med at 
fortsætte udviklingen af folkeskolen, så 
den lever op til folkeskolelovens inten-
tioner og mål. I 2016 har der især været 
fokus på potentialet i at ændre organise-
ringen af skoledagen samt på at sikre en 
stærk faglig ledelse.

Helt centralt i den indsats står et kommu-
nesamarbejde om ledelse af læring og 
trivsel. Her mødes 21 kommuners forvalt-
ningschefer, medarbejdere og decentrale 
ledelser på 0-18 års området og drøfter 
ledelse på alle niveauer, blandt andet de 
strategiske og faglige ledelsesopgaver med 
dokumentation og resultatopfølgning i 
forhold til børns læring og trivsel. 

Tættere samarbejde med eksterne aktører
Et af folkeskolereformens nye elementer 
er åben skole. Her vurderer over halvde-
len af kommunerne i KL’s seneste forvalt-
ningsundersøgelse, at arbejdet er i en god 
udvikling. Det gælder især samarbejdet 
med ungdomsskoler og musikskoler. 
KL har etableret et kommunenetværk 
med deltagelse af 38 kommuner samt en 
række institutioner, herunder Professi-
onshøjskolen Metropol og Nationalt Net-
værk af Skoletjenester. KL har også særligt 
fokus på at understøtte dialogen om åben 
skole med de eksterne parter. Her har KL 
fra centralt hold etableret et samarbejde 

  KL har også særlig fokus på at under
støtte dialogen om åben skole med de 
eksterne parter.

  I tæt samarbejde med kommunerne arbejder 
KL intensivt og målrettet med at fortsætte ud
viklingen af folkeskolen.

med paraplyorganisationerne for virk-
somheder, idrætsforeninger, kulturin-
stitutioner osv. for at understøtte deres 
dialog med medlemmerne.

Markant kompetenceløft til pædagoger
Hvis vi skal lykkes med en længere 
skoledag, der både er motiverende og 
varieret, og hvis vi skal sikre en højere 
trivsel blandt eleverne, er pædagoger-
nes kompetencer vigtige at få i spil. KL’s 
forvaltningsundersøgelse har vist, at 
pædagogernes rolle i skolen er ét af de 
områder, hvor mange kommuner føler sig 
udfordret. Derfor har KL og BUPL igang-
sat et stort efteruddannelsesprojekt, som 

har fået støtte fra 
A.P. Møller Fonden. 
Det betyder, at hele 
2100 pædagoger 
i løbet af de kom-
mende år kan se 
frem til et markant 
kompetenceløft. 

Et styrket forældresamarbejde 
Forældrene er centrale aktører på folke-
skoleområdet. KL har intensiveret dialo-
gen med blandt andet foreningen Skole 
og Forældre. KL har holdt politiske møder 
med kommunale udvalg på børne- og un-
geområdet, hvor samarbejdet med foræl-
dre var et centralt tema. KL har desuden 
holdt en række faglige temamøder med 
en lang række kommuner. Møderne fo-
kuserede på, hvordan man sikrer et bedre 
samarbejde med forældrene om børne-
nes og de unges læring og trivsel.

Endelig har 2016 også budt på en række 
skolebesøg for KL og undervisningsmini-
steren, samt deltagelse i møder i Folketin-
gets Undervisningsudvalg og forligskred-
sen for folkeskolereformen. 
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Kommunernes 
mulighed for 
at sikre 25 pct. 
almene boliger 
bevares i den nye 
planlov. 

25
Da et bredt flertal i Folketinget i juni 2016 
præsenterede en ny planlovsaftale, var 
det tydeligt, at der var blevet lyttet til KL’s 
og kommunernes stemme. Aftalen inde-
holder en række af de 32 løsningsforslag 
til en revision af planloven, som KL lan-
cerede i sit katalog ”Danmark i vækst og 
balance” i 2015. 

I aftalen slås det fx fast, at staten skal 
involveres mindre i kommunernes 
planlægning. I stedet sker der en afbu-
reaukratisering og en generel forenkling 
af planprocesserne til gavn for vækst og 
udvikling. 

Kommunernes mulighed for at sikre 
25 pct. almene boliger bevares i den 
nye planlov. Også dette er et af KL’s 

KL fik sat sit tydelige fingeraftryk på den planlovsaftale, som 
blev indgået i 2016. Her var KL’s løsningsforslag i forhold 
til både afbureaukratisering af kommunernes planlægning, 
omdannelseslandsbyer, almene boliger og planlægning ved 
kysten med. 

løsningsforslag, da det er væsentligt for at 
sikre en blandet befolkningssammensæt-
ning og en god sammenhængskraft i de 
større danske byer.

KL anerkender aftalens nye muligheder 
for landsbyfornyelse. Hver enkelt kom-
mune kan nu hvert fjerde år udpege to 
omdannelseslandsbyer, som man vurde-
rer har et særligt potentiale til at blive en 
mere attraktiv landsby. Kommunen får 
i den forbindelse frihed til at planlægge 
en særlig indsats for de to landsbyer, som 
ellers ikke er mulig inden for rammerne 
af planloven.

Det samme gælder i forhold til kyst-
nærhedszonen, hvor KL har ønsket en 
revision af de nuværende rammer for 

Planlovsaftale 
sætter den lokale 
indflydelse 
i centrum
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planlægning ved de danske kyster. I af-
talen gives der blandt andet mulighed 
for at udvikle havne og bynære strande 
efter konkret afvejning, og dette er et stort 
fremskridt i forhold til de nuværende me-
get stramme regler på området.

Det kommunale aftryk på den nye  
planlov er resultatet af en lang proces, 
hvor KL i tæt samarbejde med kommu-
nerne har identificeret en række centrale 
lovændringer, der er nødvendige for at 
forbedre kommunernes muligheder for 
at skabe vækst og udvikling. Med de 32 
forslag i hånden har KL kunnet lægge  
et betydeligt pres på regeringen og  
Folketingets partier for at gennemføre 
en lovrevision.

DEN NYE PLANLOV INDEHOLDER BLANDT ANDET

› Politisk forankring af den statslige mulighed for at gøre indsigelse i plansager 
› Nye muligheder i kystnærhedszonen 
› Lempelser i reguleringen af strandbeskyttelseslinjen
› Øget fleksibilitet og kommunalt råderum i detailhandelsplanlægningen 
› Nye muligheder for kortere lokalplanprocesser og mere midlertidig 

anvendelse 
› Mulighed for udpegning af landsbyomdannelse
› Bevarelse af regler om 25 pct. almene boliger
› Bevarelse af Grønt Danmarkskort.

  Med de 32 forslag i hånden har KL kunnet bi
drage betydeligt til, at regeringen og Folketingets 
partier har kunnet gennemføre en lovrevision 
med et godt indhold.
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Nye initiativer  
skal styrke 
socialområdet

2016 har været et år med stort fokus på det specialiserede  
socialområde. En række nye initiativer skal styrke  
indsatserne for nogle af samfundets svageste borgere. 

1
Etablering og drift af specialiserede 
socialpsykiatriske afdelinger

3
Fast læge på længere-
varende botilbud 
målrettet borgere med 
psykiske lidelser

4
Styrket samarbejde og 
koordinering mellem 
Arbejdstilsynet og 
socialtilsynene

2
Indsatsteam til 
forebyggelse af vold på 
eksisterende botilbud

MED HANDLINGSPLANEN TIL FOREBYGGELSE 
AF VOLD PÅ BOTILBUD AFSÆTTES I ALT 400 
MIO. KR. TIL FØLGENDE INITIATIVER:
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Kommunerne har længe peget på, at der 
er en gruppe borgere med komplekse psy-
kiatriske problemer, som ikke får tilbud i 
behandlingspsykiatrien, men som det er 
meget vanskeligt – og i få, men alvorlige 
tilfælde, umuligt – at tage ordentligt og be-
tryggende vare på inden for den kommu-
nale tilbudsvifte. Desværre har denne pro-
blematik i nogle tilfælde medført alvorlig 
fare og endda tragiske dødsfald for ansatte. 
Det er en helt uacceptabel situation.
 
Som et led i økonomiaftalen mellem 
KL og regeringen er det derfor aftalt at 
styrke indsatsen mod voldsepisoder på 
botilbud. Det skal blandt andet ske ved at 
etablere specialiserede socialpsykiatriske 
afdelinger forankret under psykiatriloven 
og i regionalt regi fra 2018. 
 
For KL har det været væsentligt, at der 
netop blev fundet en løsning med pri-
mært fokus på behandling, forankret i 
regionerne og med hjemmel i psykiatri-
loven. KL vil i det kommende arbejde 

lægge stor vægt på økonomien, udviklin-
gen i antal senge i den øvrige del af psy-
kiatrien, visitation til den nye type tilbud 
og udformning og implementering af den 
kommende lov.
 
Aftalen om forebyggelse af vold på botil-
bud indebærer også, at medarbejderne på 
de sociale botilbud og forsorgshjem skal 
tilbydes rådgivning og undervisning i at 
forebygge konflikter og vold. Derfor iværk-
sættes der fra 2017 en særlig implemente-
ringsindsats i regi af Socialstyrelsen.
 
Derudover iværksættes flere tiltag for at 
styrke sammenhængen mellem indsat-
serne i sygehuspsykiatrien og den sociale 
indsats i kommunerne. Fx er der afsat 
penge til en særlig ansøgningspulje, som 
skal finansiere samarbejde mellem botil-
bud og regioner om bedre rådgivning og 
lettere adgang til psykiatrien. Der vil også 
blive tilknyttet faste læger til nogle af de 
socialpsykiatriske botilbud. 
 

  For KL 
har det været 
væsentligt, 
at der netop 
blev fundet en 
løsning med 
primært fokus 
på behand
ling, forankret 
i regionerne 
og med hjem
mel i psykia
triloven. 

5
Vejledning om videregivelse 
af oplysninger 

6
Fælles undervisningsforløb om 
borgere med en psykisk lidelse 
og samtidigt misbrug 

7
Pulje til styrket sundhedsfaglig 
rådgivning og lettere adgang til 
psykiatrisk udredning 

8
Justering af reglerne for flytning 
af borgere med psykiske lidelser

§
§§
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Revision af serviceloven
2016 har også været året, hvor Folke-
tinget blev enige om en revision af 
servicelovens voksenbestemmelser. Det 
langstrakte forløb resulterede i en revi-
sion med fokus på at gøre det tydeligere 
i formålsbestemmelserne, at de ydelser 
som borgerne modtager, skal understøtte 
borgerne i at kunne mestre eget liv. Der-
udover lægger aftalen op til, at kommu-
nerne i højere grad skal kunne tilbyde 
tidligere og forebyggende indsatser, og at 
der skal ryddes ud i bureaukratiske regler. 
 
Aftalen løser dog ikke de udfordringer, 
som kommunerne oplever i forhold til at 
kunne styre økonomien på området. KL 
havde efterspurgt bedre muligheder for at 
foretage et fagligt, helhedsorienteret skøn 

af borgerens behov for hjælp i en tid, hvor 
der kommer flere borgere, som efterspør-
ger hjælp efter serviceloven. Det er dog 
positivt, at der er så stort et fokus på den 
rehabiliterende indsats, som understøtter 
arbejdet med at sætte den enkelte borgers 
behov og muligheder i centrum.

Nyt socialudspil på vej
Socialområdet er inde i en rivende udvik-
ling og er samtidig under stort pres, da 
målgruppen for de kommunale ydelser 
vokser. KL vil i maj 2017 komme med et 

  2016 har også været året, hvor Folketinget 
blev enige om en revision af servicelovens  
voksenbestemmelser.



  Der er brug for, at aktørerne 
på området i fællesskab  
understøtter en socialpolitik, 
der skaber rammerne for en 
rehabiliterende indsats.

nyt socialpolitisk udspil på voksenhandi-
capområdet, som skal være med til at un-
derstøtte en fortsat udvikling af området 
til gavn for borgerne og med hensyntagen 
til ressourcerne. 
 
Startskuddet til arbejdet med en ny so-
cialpolitik lød i slutningen af 2016, hvor 
KL inviterede interessenterne på vok-
sensocialområdet til en forstærket dialog. 
For KL er det væsentligt at fortsætte ar-
bejdet fra revisionen af serviceloven med 

at sikre, at kommunerne i endnu højere 
grad får mulighed for at bruge ressour-
cerne dér, hvor de kommer borgerne mest 
muligt til gavn, og sikre sig, at der skabes 
råderum for at hjælpe de borgere, der har 
brug for det. Der er brug for, at aktørerne 
på området i fællesskab understøtter en 
socialpolitik, der skaber rammerne for 
en rehabiliterende indsats, hvor kommu-
nerne understøtter borgerne i at komme 
så meget med i fællesskabet som muligt 
og i vid udstrækning være herre i eget liv. 
 

7
OPSØG OG 
DEL VIDEN

1
OPSTIL EN 

FORANDRINGS-
TEORI

6
STIL KRAV TIL 

VIDENS-
KVALITET 5

VÆR SKARP 
PÅ ROLLE-

FORDELINGEN

3
FØLG SYSTEMATISK 

OP

2
DOKUMENTÉR 
DET VIGTIGSTE

4
LAD DEN FAGLIGE 
REFLEKSION VÆRE 

DRIVENDE

MERE VIDEN OM, HVAD DER VIRKER

I 2016 udarbejdede KL i samarbejde med SFI syv 
punkter, som er vigtige for kommunerne at have  
fokus på i forhold til at styrke vidensbasering af  
det sociale arbejde. De syv punkter er: 
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Forsyningsselskaberne skal drives af kompetente  
bestyrelsesmedlemmer, der har fokus på effektiv 
drift, sammenhæng og helhedstænkning i samfun-
det. Et nyt forløb skal ruste kommunalpolitikerne i 
bestyrelses arbejdet.

Effektive 
forsynings selskaber  
skal  varetage vigtige  
samfunds interesser

DET LEVERER FORSYNINGSSELSKABERNE:

De kommunale forsyningsselskaber sørger for elektricitet, 
varme og drikkevand samt håndtering af affald og 
spildevand til borgere og virksomheder i Danmark.



Forsyningsselskaber skal både være 
effektive og give forbrugerne så billige 
priser som muligt. Men de skal også sikre 
holdbare, miljøvenlige og driftssikre for-
syninger af el, vand og varme og tænkes 
sammen med klimaindsatser. 

Et eksempel er kommunernes mål om 
klimatilpasning, der skal sikre samfundet 
mod blandt andet stigende regnmæng-
der. Her er vandselskaberne en afgørende 
spiller i at føre kommunens politik ud i 
livet. Kommunerne bør derfor være ejere 
af forsyningsselskaberne. Det er svært at 
se for sig, at markedet kan løse det alene. 

Det giver både god mening og tilfører 
værdi, at der er folkevalgte kommunalpo-
litikere i bestyrelserne, da de bidrager til 
at skabe helhedsorienterede løsninger til 
gavn for samfundet.

Forsyningsselska-
berne skal drives 
professionelt og 
med ekspertise i 
bestyrelserne. Og 
der skal løbende 
være fokus på at 
effektivisere og 
forbedre driften. 

Derfor har KL besluttet at igangsætte et 
forløb for de kommunalpolitikere, som 
kommer i bestyrelsen i et kommunalt 
forsyningsselskab. Forløbet skal ruste 
de folkevalgte bestyrelsesmedlemmer 
til at stå endnu stærkere i bestyrelsesar-
bejdet. Bestyrelsesmedlemmerne skal 
ikke være eksperter i hverken spildevand 

  Det giver både god mening 
og tilfører værdi, at der er fol
kevalgte kommunal politikere i 
bestyrelserne, da de bidrager til 
at skabe helhedsorienterede løs
ninger til gavn for samfundet.

  Forsyningsselskaber skal både være effektive 
og give forbrugerne så billige priser som muligt. 
Men de skal også sikre holdbare, miljøvenlige og 
driftssikre forsyninger.

eller affald. Men de skal kunne varetage 
deres hverv på bedste vis til gavn for hele 
samfundet. 

De kommunale bestyrelsesmedlemmer 
vil på forløbet arbejde med bl.a. de øko-
nomiske og juridiske problemstillinger i 
bestyrelsesarbejdet. Desuden vil der være 
fokus på roller og samspil med kommu-
nen som selskabets ejer.
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KKR har styrket 
fokus på dialog 
med kommunal-
bestyrelserne

De fem KKR har haft et særligt fokus på 
at få kommunalbestyrelserne og de poli-
tiske udvalg tættere ind i det tværgående 
arbejde på KKR’s fagområder. Det er 
blandt andet sket ved, at KKR har invite-
ret fagudvalgsformænd og næstformænd 
på tværs af kommuner til at samarbejde 
om at sætte fælles mål og retning – og på 
nogle områder har hele fagudvalg mødtes 
på tværs af kommuner for at finde fælles 
løsninger på tværgående udfordringer. 
Flere KKR-formænd har også været på 
besøg i kommunalbestyrelserne for at 
fortælle om KKR’s arbejde.
 

  Samarbej
det i KKR om 
fælles mål og 
rammer har 
været med til 
at styrke op
gaveløsningen 
i den enkelte 
kommune  og 
i regionen som 
helhed.

På sundhedsområdet er den tættere dia-
log blevet brugt til at opstille fælles for-
pligtende mål for udviklingen af det nære 
sundhedsvæsen, blandt andet i form af 
målsætninger for kommunernes egne 
tilbud og indsatser. Et godt eksempel er 
etableringen af akutstuer i kommunerne. 
Akutfunktionerne iværksætter indsatser 
for borgere, der har et akut plejebehov, 
men som ikke kræver indlæggelse på 
et sygehus, og for borgere, som efter 
udskrivning har komplekse pleje- og be-
handlingsbehov, der ikke kan håndteres 
i den almindelige hjemmesygepleje. Her 
har samarbejdet i KKR om fælles mål og 
rammer været med til at styrke opgaveløs-
ningen i den enkelte kommune – og i re-
gionen som helhed. Samarbejdet har der-
ved bidraget til, at kommunerne under ét 
lever op til nationale målsætninger.
 

2016 har været et år med konsolidering og videre-
udvikling i KKR. 

39



En anden konsekvens af udviklingen 
af det nære sundhedsvæsen er, at der 
er ansat markant flere sundhedsfaglige 
medarbejdere i kommunerne siden 
2007. Det betyder, at kommunerne er 
i stand til at løfte flere specialiserede 
sundhedsopgaver.

På beskæftigelsesområdet er der indgået 
aftaler om samarbejder mellem jobcen-
trene om rekruttering og jobformidling 
på tværs af kommunegrænserne. En 
indsats, som i sidste ende resulterer i flere 
jobmuligheder for borgerne og et større 
arbejdskraftudbud til virksomhederne.
 

KKR HAR I 2016 OGSÅ HAFT FOKUS PÅ:

› Sundhed – gensidigt forpligtende fælles mål om udvikling af det 
nære sundhedsvæsen

› Flere unge i erhvervsuddannelser – og andre lokale/regionale 
initiativer på uddannelsesområdet

› Den regionale vækst- og udviklingspolitik – fælles kommunale 
initiativer til erhvervsfremme og erhvervsservice

› Danmark som turistland og turisme som vækstdriver
› Overenskomster med Praktiserende Lægers Organisation 

– decentralisering af midler til understøttelse af indsatserne i 
sundhedsaftalen

› Beskæftigelse – ambitiøse aftaler om jobformidling på tværs af 
kommunegrænser

› Socialområdet – tværkommunalt samarbejde for at bevare 
de specialiserede sociale tilbud særligt til små målgrupper og 
medvirke til tværkommunal økonomi- og takststyring.

KORT OM KKR

De fem Kommunekontaktråd (KKR) 
er det regionale led i KL’s politiske 
organisering. KKR er kommunernes 
fælles regionale møde- og dialogforum, 
og den samlende enhed for samarbejdet 
med regionen og andre regionale aktører. 

KKR er også et vigtigt element 
i KL’s kontakt og dialog med 
medlemskommunerne og bidrager i den 
forbindelse blandt andet til udviklingen 
af politiske udspil fra KL. 
 

De fem KKR har på socialområdet i 2016 
arbejdet med udformningen af og pro-
cessen for indgåelse af de sociale ramme-
aftaler. Konkret bliver rammeaftalerne 
kortere og mere fokuserede på det politi-
ske indhold. Og kommunalbestyrelserne 
bliver inddraget endnu mere og tidligere, 
når rammeaftalerne skal indgås. 
 
KKR’s erfaringer og drøftelser indgår 
løbende i KL’s interessevaretagelse og po-
litikudvikling. Fx har KKR i 2016 bidraget 
til en række af KL’s politiske udspil, blandt 
andet KL’s turismeudspil, KL’s udspil om 
flere unge i erhvervsuddannelse og KL’s 
socialpolitiske udspil. Desuden har de 
fem KKR været med til at udvikle projek-
tet om fremtidens kommunestyre. Det gav 
regionalt ejerskab til udspillene, og gav KL 
konkret og regionalt forankret viden til 
brug i det videre arbejde med udspillene.

  KKR’s  
erfaringer 
og drøftelser 
indgår  
løbende i KL’s 
interesse
varetagelse  
og po litik
udvikling. 
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02/
KL’S REGNSKAB 2016





Kontingent 2018
I henhold til KL’s vedtægter fastsættes kontingentet af delegeret-
mødet. Kontingentet er gældende, indtil det ændres på et senere 
delegeretmøde.

Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret, dog p/l-fremskrevet 
med i alt 2,1 pct. fra 2017 til 2018.

Kontingentet fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne 
på baggrund af det aktuelle indbyggertal. 

Ledelsespåtegning
Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for KL. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabs-
lovens regler for klasse A virksomheder med tilvalg af ledelses-
erklæring og pengestrømsopgørelse.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bil-
lede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 
december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og 
pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en ret-
visende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til delegeretmødets godkendelse.

KØBENHAVN, DEN 2. MARTS 2017

Martin Damm Jacob Bundsgaard 
Lars Krarup  Kirsten Terkilsen 
Jørn Pedersen Jens Ive 
Carl Christian Ebbesen Preben Andersen 
Michael Ziegler Anna Mee Allerslev
Anker Boye Frank Jensen
Erik Nielsen Thomas Kastrup-Larsen 
Thomas Adelskov  Kirstine Bille 
Jesper Kiel 
    
/Kristian Wendelboe

Revisionspåtegning DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til de delegerede i KL
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for KL for regnskabsåret 01.01.2016 
– 31.12.2016, der omfatter anvendt resultatopgørelse, balance og 
noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabs lovens regler 
om regnskabsaflæggelse for klasse A-virksomheder.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende 
billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling 
pr. 31.12.2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for 

regnskabsåret 01.01.2016 – 31.12.2016 i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens regler om regnskabsaflæggelse for klasse 
A-virksomheder.

KØBENHAVN, DEN 2. MARTS 2017

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Keld Østerdal
Statsautoriseret revisor 
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Årets resultat viser et overskud på 0,7 mio. kr. 

KL’s egenkapital er ved årets udgang opgjort til 787,2 mio. kr. 
I forhold til primo året er egenkapitalen reguleret med årets 
overskud og med en forskydning i kapitalandelen i det tidligere 

Revisionspåtegning DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

KL’s regnskab 2016

47,5 pct.
Kontingent

0,8 pct.
Sekretariatsbidrag

47,1 pct.
Konsulent- og 

kursusvirksomhed

4,6 pct.
Finansielle indtægter

› FINANSIERINGENS SAMMENSÆTNING 2016 › OMKOSTNINGERNES FORDELING 2016

7,0 pct.
Møde- og 

forhandlings virksomhed

14,8 pct.
Husleje og kontorhold

16,1 pct.
Omkostninger 

ved konsulent- og 
kursusvirksomhed

62,1 pct.
Personaleomkostninger

Kommunernes Revision på minus 14,0 mio. kr. Forskydningen i 
Kommunernes Revision kan henføres til, at pensionsforpligtel-
sen for tjenestemandsansatte ikke kan nedskrives svarende til 
årets pensionsudbetalinger. Samlet set er KL’s egenkapital der-
med reduceret med 13,3 mio. kr. i 2016.
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Resultatopgørelse 
1. januar – 31. december 2016

1. JANUAR – 31. DECEMBER  2016 2015
 KRONER KRONER

  
Kontingent 199.151.789 195.625.605
Indtægter ved konsulent- og kursusvirksomhed 197.551.629 196.108.858
Sekretariatsbidrag  3.150.720 3.000.305

Indtægter i alt 399.854.138 394.734.768
   

Personaleomkostninger  -259.867.968 -255.341.753
Omkostninger ved konsulent- og kursusvirksomhed -67.245.414 -60.342.260
Møde- og forhandlingsvirksomhed -29.362.477 -32.092.565
Andre eksterne omkostninger -61.203.110 -61.113.437
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver -939.549 -1.354.067

Resultat før finansielle poster -18.764.381 -15.509.314
   

Resultat af kapitalandele 0 1.889.817
Gevinst ved salg af kapitalandele 0 2.532.210
Andre finansielle indtægter 19.468.398 22.370.235

Årets resultat 704.017 11.282.948
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Balance 
pr. 31. december 2016

Resultatopgørelse 
1. januar – 31. december 2016

 2016  2015 
  KRONER  KRONER 

AKTIVER
Materielle anlægsaktiver 8.254.444 3.996.018
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 242.618.750 242.618.750
Kapitalandele i associerede virksomheder 3.457.000 3.457.000
Andre værdipapirer og kapitalandele 165.000 165.000
Deponeringer 137.207.198 137.207.198
Gældsbrev 350.000.000 350.000.000

Anlægsaktiver i alt 741.702.392 737.443.967

Omsætningsaktiver   
Igangværende projekter 74.106 159.004
Tilgodehavender fra salg 57.367.155 27.542.976
Andre tilgodehavender 16.214.541 14.546.385
Værdipapirer 386.273.998 381.332.563
Likvide beholdninger 46.355.966 93.719.533

Omsætningsaktiver i alt 506.285.766 517.300.461
   
Aktiver i alt 1.247.988.158 1.254.744.428
   

PASSIVER   
Egenkapital 787.208.519 800.477.999
Pensionsforpligtelser 106.797.019 106.368.919
Deponeringer 137.207.198 137.207.198
Negativ kapitalandel i tilknyttet virksomhed 97.689.355 83.715.857
Leverandører af varer og tjenesteydelser 14.208.446 14.794.294
Anden gæld 104.877.621 112.180.161

Passiver i alt 1.247.988.158 1.254.744.428
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03/
KL’S ORGANISATION





Bestyrelse

FORMAND 
BORGMESTER 
Martin Damm (V) 
Kalundborg

KULTUR- OG FRI-
TIDSBORGMESTER 
Carl Christian  
Ebbesen (O)
København

OVERBORGMESTER 
Frank Jensen (A) 
København

BORGMESTER 
Kirsten Terkilsen (V)
Hedensted

BESKÆFTIGELSES- 
OG INTEGRATIONS-
BORGMESTER 
Anna Mee Allerslev (B)
København

1. VICEBORGMESTER 
Kirstine Bille (F) 
Syddjurs

NÆSTFORMAND
BORGMESTER 
Jacob Bundsgaard (A)
Aarhus

1. VICEBORGMESTER 
Preben Andersen (O)
Skive

BORGMESTER 
Thomas Kastrup- 
Larsen (A)
Aalborg

BORGMESTER 
Jørn Pedersen (V) 
Kolding

BORGMESTER 
Erik Nielsen (A)
Rødovre

BYRÅDSMEDLEM
Jesper Kiel (Ø) 
Svendborg

BORGMESTER 
Lars Krarup (V) 
Herning

BORGMESTER 
Michael Ziegler (C)
Høje-Taastrup

BORGMESTER 
Thomas Adelskov (A)
Odsherred

BORGMESTER 
Jens Ive (V) 
Rudersdal

BYRÅDSMEDLEM 
Anker Boye (A) 
Odense
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Udvalg

TEKNIK OG MILJØUDVALGET

FORMAND BORGMESTER Jørn Pedersen (V), Kolding
NÆSTFORMAND BORGMESTER Peter Sørensen (A), Horsens
BORGMESTER Carsten Kissmeyer (V), Ikast-Brande
BYRÅDSMEDLEM Jørgen Hammer Sørensen (O), Mariagerfjord
1. VICEBORGMESTER Daniel Nyboe Andersen (B), Aalborg
BYRÅDSMEDLEM Torben Hansen (A), Randers
BORGMESTER Birgit Stenbak Hansen (A), Frederikshavn
BORGMESTER Steen Dahlstrøm (A), Middelfart
BYRÅDSMEDLEM Jesper Kiel (Ø), Svendborg

ARBEJDSMARKEDS OG ERHVERVSUDVALGET

FORMAND BORGMESTER Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg 
NÆSTFORMAND 1. VICEBORGMESTER Preben Andersen (O), Skive
BORGMESTER Søren Kjærsgaard (V), Holbæk
RÅDMAND Bünyamin Simsek (V), Aarhus
RÅDMAND Steen Møller (C), Odense
BORGMESTER Leon Sebbelin (B), Rebild
BORGMESTER Carsten Rasmussen (A), Næstved
BYRÅDSMEDLEM Per Clausen (Ø), Aalborg
1. VICEBORGMESTER Mikkel Dragmose-Hansen (F), Middelfart 

BØRNE OG KULTURUDVALGET

FORMAND BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSBORGMESTER 
Anna Mee Allerslev (B), København
NÆSTFORMAND 2. NÆSTFORMAND I BORGERREPRÆSENTATIONEN 
Rikke Lauritzen (Ø), København
RÅDMAND Jane Jegind (V), Odense
BORGMESTER Kim Valentin (V), Gribskov
KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM Danni Olsen (O), Albertslund
BORGMESTER Benedikte Kiær (C), Helsingør
2. VICEBORGMESTER Lis Tribler (A), Slagelse
BYRÅDSMEDLEM Mette Nielsen (A), Viborg
BORGMESTER Jacob Bjerregaard (A), Fredericia

INTERNATIONALT UDVALG

FORMAND BORGMESTER Jens Ive (V), Rudersdal
NÆSTFORMAND Per Bødker Andersen (A), Kolding
BORGMESTER Erik Flyvholm (V), Lemvig
BYRÅDSMEDLEM Per Nørhave (O), Ringsted
MAGISTRATSMEDLEM Marc Perera Christensen (C), Aarhus
KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM Henrik Brade Johansen (B), 
Lyngby-Taarbæk
BYRÅDSMEDLEM Steen B. Andersen (A), Aarhus
2. VICEBORGMESTER Jens Christian Gjesing (A), Haderslev
1. VICEBORGMESTER Kirstine Bille (SF), Syddjurs

LØN OG PERSONALEUDVALGET

FORMAND BORGMESTER Michael Ziegler, Høje Taastrup (C) 
NÆSTFORMAND BORGMESTER Steen Christiansen, Albertslund (A)
1. VICEBORGMESTER Ib Poulsen (O), Thisted
BYRÅDSMEDLEM Emrah Tuncer (B), Holbæk
RÅDMAND Thomas Medom (F), Aarhus
KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM Thyge Enevoldsen (Ø), 
Frederiksberg
BORGMESTER Thomas Gyldal Petersen (A), Herlev
MEDLEM AF BORGERREPRÆSENTATIONEN Mette Laurberg (A), 
København
BORGMESTER Thomas Andresen (V), Aabenraa

SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET 

FORMAND BORGMESTER Thomas Adelskov (A), Odsherred
NÆSTFORMAND 1. VICEBORGMESTER Anne Møllegaard 
 Mortensen (O), Faaborg-Midtfyn
KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM Ole Glahn (B), Kalundborg
BORGMESTER Hans Ejnar Bertelsen (V), Morsø
BORGMESTER Kirsten Terkildsen (V), Hedensted
SUNDHEDS- OG OMSORGSBORGMESTER Ninna Thomsen (F), 
København
BORGMESTER H. C. Østerby (A), Holstebro
RÅDMAND Mai-Britt Iversen (A), Aalborg
MEDLEM AF BORGERREPRÆSENTATIONEN Henrik Appel 
 Esbensen (A), København
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KKR-formænd og 
-næstformænd

FORMAND BORGMESTER 
Steen Christiansen (A), Albertslund
NÆSTFORMAND BORGMESTER 
John Engelhardt (V), Glostrup

FORMAND BORGMESTER 
Jan Petersen (A), Norddjurs
NÆSTFORMAND BORGMESTER 
Carsten Kissmeyer (V), Ikast-Brande

FORMAND BORGMESTER 
Niels Hörup (V), Solrød
NÆSTFORMAND BORGMESTER
Knud Erik Hansen (A), Faxe

FORMAND BORGMESTER
Mogens Gade (V), Jammerbugt
NÆSTFORMAND BORGMESTER
Arne Boelt (A), Hjørring

FORMAND BORGMESTER 
Egon Fræhr (V), Vejen
NÆSTFORMAND BORGMESTER 
Jacob Bjerregaard (A), Fredericia

KKR HOVEDSTADEN 

KKR MIDTJYLLAND

KKR SJÆLLAND

KKR NORDJYLLAND 

KKR SYDDANMARK 

KL’s direktion

ADM. DIREKTØR 
Kristian Wendelboe

DIREKTØR 
Laila Kildesgaard

DIREKTØR 
Kristian Heunicke

UDVIKLINGSDIREKTØR
Arne Eggert

CHEFØKONOM 
Morten Mandøe

SEKRETARIATSCHEF 
Solvejg Schultz-Jakobsen
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POLITISK ORGANISATION

ADMINISTRATIV ORGANISATION

DELEGERETMØDE

REPRÆSEN
TANTSKAB

DIREKTION
Kristian Wendelboe

Arne Eggert
Solvejg Schultz-Jakobsen

Laila Kildesgaard
Morten Mandøe

Kristian Heunicke

DIGITALISERING OG 
BORGERBETJENING

Ralf Klitgaard Jensen
Pia Færch

ARBEJDSGANGE OG 
ITARKITEKTUR

Ralf Klitgaard Jensen
Ghita Thiesen

BØRN OG FOLKESKOLE
Peter Pannula Toft

INTERN ØKONOMI OG 
ADMINISTRATION

Lars Bertelsen 
Vakant

ØKONOMISK SEKRETARIAT
Claus Ørum Mogensen

Katrine Mau
Søren Lindemann Aagesen

SOCIAL OG SUNDHED
Hanne Agerbak

Niels Arendt Nielsen

LEDELSESSEKRETARIAT
Solvejg Schultz-Jakobsen

Brit Buchhave

ARBEJDSGIVERPOLITIK
Marianne Brinch-Fischer
Louise Koldby Dalager

VÆKST OG BESKÆFTIGELSE
Karoline A. Steen

Kristina Bendixen (konst.)
KOMMUNIKATION

Ida Thuesen Nielsen

JURA OG EU
Pernille Christensen

TEKNIK OG MILJØ
Erling Friis Poulsen

Marie Louise Madsen

NYHEDSMAGASINET
DANSKE KOMMUNER

Tom Ekeroth

KONSULENTVIRKSOMHED
Thomas Karlsson

5
KKR

LØN OG 
PERSONALE
UDVALGET

BØRNE  
OG KULTUR
UDVALGET

SOCIAL OG 
SUNDHEDS
UDVALGET

FORMAND
SKABET

TEKNIK OG 
MILJØ

UDVALGET

ARBEJDS
MARKEDS OG 

ERHVERVS
UDVALGET

INTER
NATIONALT 

UDVALG

BESTYRELSE



KL 
Weidekampsgade 10
2300 København S
Tlf. 3370 3370


