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Kære kommunalpolitikere

Danmark har et stærkt kommunestyre, der 
har borgernes opbakning og tillid. Kommu-
nestyret er i konstant udvikling. Det var an-
derledes for ti år siden og vil se anderledes 
ud i det næste årti. Forandringer er et vilkår 
i den kommunale sektor, og kommunerne 
har altid været gode til at sætte retningen 
for udviklingen og få den realiseret. 

Særligt to store dagsordener udfordrer kom-
munerne og vil kræve en stor indsats i 2016: 
Indførelsen af omprioriteringsbidraget og 
den omfattende integrationsopgave af de 
mange flygtninge, der er kommet til landet. 

Integrationsopgaven, vi står overfor, er 
enorm, og det er afgørende, at vi får den 
nødvendige økonomi og rammer til at løse 
opgaven, samt at civilsamfund og erhvervsliv 
også bidrager. Det er afgørende, at alle tager 
et medansvar for, at flygtningene kan få en 
varig tilknytning til arbejdsmarkedet og blive 
en del af lokalsamfundet. 

Kommunerne har i fællesskab leveret mar-
kante resultater i 2015. Det nære sundheds-
væsen, arbejdet med vækst og udvikling i 
hele landet og implementeringen af folke-
skolereformen og beskæftigelsesreformen 
– for bare at nævne nogle få. 

Overgangen fra 2015 til 2016 markerede 
også slutningen på den første fælleskom-
munale digitaliseringsstrategi og starten på 
den nye strategi for 2016-2020: Lokal og di-
gital – et sammenhængende Danmark. Her 
har kommunestyret bevist, at vi som fælles-
skab kan løfte de store strategiske digitale 
dagsordner på en måde, der både giver 
effektivitet og bedre kvalitet for borgerne. 
Når vi står sammen om de store dagsord-
ner, er den kommunale stemme tydeligst 
og indflydelsen størst. 

I 2016 og årene fremover skal vi sammen 
finde løsninger på de udfordringer, vi møder, 
og i fælleskab udvikle kommunestyret og 
det lokale demokrati. 

På de følgende sider kan du læse mere om 
KL’s arbejde med ovenstående – og en række 
andre – temaer, der har været højt på KL’s og 
kommunernes dagsorden i 2015.

Martin Damm Kristian Wendelboe

  I 2016 og 
årene frem-
over skal vi 
sammen finde 
løsninger på 
de udfordrin-
ger, vi møder, 
og i fælleskab 
udvikle kom-
munestyret 
og det lokale 
demokrati.

Forord
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Økonomiaftalen

Forhandlingerne om kommunernes øko-
nomi for 2016 var delt i to halvlege – den 
første handlede om de økonomiske ram-
mer og nogle vigtige politiske pejlemær-
ker, mens anden halvleg handlede om en 
konkretisering af disse pejlemærker.

I regeringsgrundlaget lå det fast, at kom-
munerne skulle aflevere én pct. om året 
fra 2016 til 2019, hvilket svarer til cirka 
2,4 milliarder kroner om året, startende 
allerede fra 2016. Det lykkedes dog for 
KL at reducere virkningen for 2016 til 0,5 
milliarder kroner. 

Omprioriteringsbi-
draget har regerin-
gen aftalt med Fol-
ketingets partier. KL 
har både før og efter 
økonomiaftalen for 
2016 i offentlighe-
den og i dialogen 
med regeringen og Folketinget markeret 
det problematiske i at indføre ompriori-
teringsbidraget, fordi konsekvensen er 
markante besparelser på kernevelfærds-
opgaver som daginstitutioner, skoler og 
på socialområdet. 

I forbindelse med vedtagelse af finans-
 aloven for 2016 blev budgetlovens ud-
giftslofter for de kommende år samtidig 
vedtaget. Dermed reduceres kommuner-
nes udgiftslofter med én pct. årligt fra 
2017 til 2019. 

  De årlige forhandlinger 
mellem regeringen og KL vil 
de kommende år starte med et 
negativt økonomisk udgangs-
punkt. 



10 11

  KL har både før og efter økono-
miaftalen for 2016 i offentligheden 
og i dialogen med regeringen og Fol-
ketinget markeret det problematiske 
i at indføre omprioriteringsbidra-
get, fordi konsekvensen er markante 
besparelser på kernevelfærdsopga-
ver som daginstitutioner, skoler og 
på socialområdet.

HOVEDINDHOLD I ØKONOMIAFTALEN 2016

› Reduktion af servicerammen begrænses til 0,5 milliarder kroner.

› Det ekstraordinære finansieringstilskud løftes til 3,5 milliarder 
kroner. Heraf fordeles 2 milliarder kroner på baggrund af kom-
munernes grundlæggende økonomiske vilkår, og 1,5 milliarder 
kroner via bloktilskuddet. Samtidig videreføres lånepuljen på 
500 millioner kroner til styrkelse af likviditeten.

› Den ekstraordinære finansiering til flygtningeområdet fra 2015 
på i alt 325 millioner kroner. videreføres i 2016. Samtidig er 
KL og regeringen enige om at igangsætte en analyse af den 
samlede økonomi på integrationsområdet og et eftersyn af 
integrationsprogrammet.

› Der igangsættes et udvalgsarbejde med det formål at lave en 
samlet plan for udbygningen af det nære sundhedsvæsen. 
Udvalget skal afrapportere i 2016. Samtidig lægges der op til 
ændringer i den kommunale medfinansiering, så der skabes 
større budgetsikkerhed i kommunerne.

› Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i 2016 må 
investere i nye anlæg og bygninger for 16,6 milliarder kroner. 

› Regeringen og KL er enige om at fastholde det kommunale 
grundkapitalindskud til almene boliger på 10 pct. til og med 
2018.

› Regeringen og KL er enige om et flerårigt samarbejde om 
styring og regelforenkling.

› Regeringen og KL er enige om forenkling af planloven, der 
sikrer friere lokalpolitiske rammer for planlægning.

› Regeringen og KL er enige om gennemskrivning af 
beskæftigelses lovgivningen.

PRINCIPPER FOR KOMMUNALT- 
STATSLIGT SAMARBEJDE

1

Tydelig opgave- og budgetansvar

2

Styring på mål og resultater

3

Politisk ansvar og decentralt råde-
rum til tværgående prioriteringer

4

Enkeltsager løses konkret

5

Decentralt ansvar for implemen-
tering af reformer

6

Samarbejde om nytænkning og 
effektivisering

7

Viden er grundlaget

Når omprioriteringsbidraget nu indar-
bejdes i de kommunale udgiftslofter fra 
2016-2019, betyder det, at de årlige for-
handlinger mellem regeringen og KL de 
kommende år vil starte med et negativt 
økonomisk udgangspunkt. KL’s hovedfo-
kus i de kommende års økonomiforhand-
linger vil være at kæmpe for kommuner-
nes råderum. 

Kommunerne går forrest
Kommunerne er de senere år gået forrest 
i arbejdet med at omstille og effektivisere 
den offentlige velfærd. Det arbejde er der 

  Den stramme økonomi øger 
behovet for at komme af med 
bøvlede regler, øge styringsmu-
lighederne og styrke det kommu-
nalpolitiske råderum.

gode grunde til at fortsætte. Alene det 
stigende antal ældre og udgiftspresset 
som følge af det stigende antal flygtninge 
indebærer, at der er behov for at anvende 
hver eneste krone så klogt og effektivt 
som muligt.

Den stramme økonomi øger behovet 
for at komme af med bøvlede regler, 
øge styringsmulighederne og styrke det 
kommunalpolitiske råderum. Det var 
omdrejningspunktet i anden halvleg af 
økonomiforhandlingerne. Bl.a. blev der 
aftalt nogle nye spilleregler for dialogen 
med staten, hvor udgangspunktet er, at 
der er brug for en stærk decentral sektor. 
Det vil KL holde regeringen op på. 

Stor ansvarlighed og solidaritet
Kommunernes budgetter for 2016 blev 
lagt i skyggen af omprioriteringsbidra-
get og dermed usikkerheden om de 

kommende års økonomiske ramme. 
Også rammerne for 2016 er snævre. Ikke 
mindst på anlægssiden, hvor kommuner-
nes behov lå to milliarder kroner. over 
den aftalte ramme. Derfor har kommu-
nerne måttet udskyde en række projekter 
for at komme i mål. Det er udtryk for 
tæt samarbejde og stor ansvarlighed, 
når kommunerne på trods af dette er 
nået i mål med budgetterne for 2016 
og har overholdt økonomiaftalen med 
millimeterpræcision.

På skattesiden reducerede 22 kommu-
ner deres udskrivningsprocent, grund-
skyldspromille eller dækningsafgift for 
erhvervsejendomme for et samlet beløb 
svarende til knap 150 millioner kroner. 
Seks kommuner har valgt at hæve skat-
ten med tilsvarende godt 150 millioner 
kroner, så skatten stort set holdes i ro på 
landsplan.
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› Om 20 år vil antallet af ældre over 80 år 
være fordoblet i forhold til i dag

› Mere end en million danskere lever i 
dag med en kronisk sygdom, heraf er 
32.000 diagnosticeret med demens

› Mellem en halv til en million danskere 
har haft en psykisk lidelse 

› En stadig voksende andel af unge – 
især piger – rapporterer om psykisk 
mistrivsel

› Tiden, som de +65-årige tilbringer på 
sygehuset, er faldet fra 6,8 dage i 2008 
til 5,3 dage i 2013

› I 2020 vil omkring hver fjerde dansker 
få mere end 30 km til et sygehus med 
akutmodtagelse

› 30 pct. af de praktiserende læger nær-
mer sig pensionsalderen – det er tre 
gange så mange som i 2001 og er især 
en udfordring i visse dele af landet, 
som har svært ved at tiltrække nye 
læger. 

Disse fakta om det danske sundheds-
væsen tegner et tydeligt behov for et gear-
skifte i dansk sundhedspolitik. 

Sygehusvæsnet har været i en fantastisk 
udvikling de seneste 10-15 år. Men des-
værre er der ikke fokuseret nok på de 
patienter, som ikke længere befinder sig – 
eller ikke bør befinde sig – på sygehuset. 

Sygehusene er bygget til korte og inten-
sive behandlingsforløb. Men mennesker 
med demens, kronisk sygdom eller en 
psykisk lidelse lever ofte med deres 
sygdom i årevis – ja endda årtier. Det er 
derfor nødvendigt fremover også, at fore-
byggelse, rehabilitering, pleje og støtte 
til at styrke egenomsorgen i nærmiljøet. 
Det kan vi i kommunerne, fordi vi har 
et ansvar for at støtte borgerens ønsker 
om en hverdag med familie, venner og 
arbejdsliv.

Sammen 
om sundhed

En investering i det nære sundhedsvæsen er vejen til at for-
bedre det samlede sundhedsvæsen, lyder budskabet i KL’s 
udspil "Sammen om sundhed". 

SAMMEN OM SUNDHEDEN

KL’s udspil “Sammen om sundhed” er bygget op om en række personhistorier, der 
beskriver, hvordan det nære sundhedsvæsen kan se ud i 2020, hvis rammerne styrkes. 
På demensområdet møder vi Else, der har været gift med Jørgen i 45 år. Else har gennem 
nogen tid følt sig forvirret og lidt ved siden af sig selv, hvilket Jørgen fortæller i forbin-
delse med det forebyggende hjemmebesøg, Else modtager af kommunen. Figuren be-
skriver, hvordan Else kan forblive hjemme hos Jørgen, selvom hun er syg med demens.

5

Den kommunale 
medarbejder er 
tidligt i forløbet 
opmærksom på, 
at den adfærd, 
Jørgen beskriver, 
kan være tegn på 
demens.

Else kommer på 
dagcenter og får støtte 
til sin træning. Samtidig 
aflastes Jørgen – også 
uden for dagtimerne.

Patientforeningen 
rådgiver og giver 
Jørgen et netværk.

!

1

Demensudredningsklinikken og demens-
koordinatoren lægger sammen en plan 
for medicinering, fysisk træning og 
pårørendestøtte.

3

Kommunen understøtter planens 
udførelse bl.a. via velfærds-
teknologiske løsninger.

4

6

Lægen henviser til en  
demensudredningsklinik.

2

  KL’s udspil 
har ét klart 
formål: At sik-
re, at vi sam-
men får skabt 
et stærkt, nært 
og sammen-
hængende 
sundheds-
væsen.
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Derfor præsenterede KL i oktober det 
sundhedspolitiske udspil "Sammen 
om sundhed." Udspillet er blevet til i 
tæt dialog med kommunerne, regio-
nerne og de mange interessenter på 
sundhedsområdet. 

KL’s udspil har ét klart formål: At sikre, 
at vi sammen får skabt et stærkt, nært 
og sammenhængende sundhedsvæsen. 
Det specialiserede sygehusvæsen og det 
nære sundhedsvæsen er hinandens for-
udsætninger, og de to skal prioriteres på 
lige fod, hvis der skal skabes en vellykket 
udvikling i det samlede sundhedsvæsen. 
Og et stærkt nært sundhedsvæsen er 
forudsætningen for, at borgerne får den 
gode og rettidige behandling, de har brug 
for – uanset hvor i landet de bor – så de 
kan fortsætte med deres hverdagsliv, og så 
sygehusene ikke sander til i problemstil-
linger, som burde have været håndteret 
andetsteds.

Udspillet følger op på udspillet ”Det 
nære sundhedsvæsen” fra 2012 og det 
store arbejde, der lokalt er gjort i kom-
munerne på sundhedsområdet. Kommu-
nerne har siden 2007 oprustet markant 
på sundhedsområdet såvel i antallet af 
medarbejdere med en sundhedsfaglig 
autorisation som i kvaliteten af de pleje-, 

genoptrænings- og rehabiliteringstilbud, 
kommunerne tilbyder borgerne. Det gæl-
der i forhold til den borgerrettede forebyg-
gelse, indsatsen over for ældre medicinske 
patienter, borgere med psykisk sygdom og 
borgere med en kronisk sygdom. 

Vigtig plan for det nære på vej
Udspillet er et direkte indspark til det 
udvalgsarbejde om en plan for udbyg-
ning af det nære sundhedsvæsen, som 
regeringen, KL og Danske Regioner har 
aftalt i forbindelse med økonomiaftalen 
for 2016. En sådan plan har længe været 
et stort kommunalt ønske, og i 2016 skal 
der for alvor skub i arbejdet. 

Men udspillet fik allerede indvirkning på 
finanslovsforhandlingerne for 2016. For-
ligspartierne afsatte bl.a. 320 millioner 
kroner i 2016 og 300 millioner kroner i 
2017 og frem til en national handleplan 
for den ældre medicinske patient. Sam-
tidig er der afsat 470 millioner kroner 
over fire år til en national handlingsplan 
for demens og 100 millioner kroner over 
fire år til kommunerne til faste læger på 
plejecentre og medicingennemgang. KL 
betragter dette som de første skridt på 
vejen til en styrkelse af det nære og sam-
menhængende sundhedsvæsen. Næste 
skridt skal tages i udvalgsarbejdet. 

HOVEDANBEFALINGERNE I UD-
SPILLET ”SAMMEN OM SUNDHED”

› Indsatsen for ældre medicinske patienter 
skal løftes – bl.a. ved sundhedshuse, styrkede 
sygeplejekompetencer, bedre lægedækning og 
akutte tilbud.

› Den nære psykiatri skal styrkes – bl.a. med 
fokus på psykisk sårbare unge.

› Hjælp til kronikere, som bl.a. skal kunne få foreta-
get kontroller lokalt.

› Demente skal have bedre tilbud – både for 
udredning på sygehusene og for træning og 
hjælp i kommunen.

› Stærkere indsats for børn og unge – med start 
allerede hos spædbørn og med særlig fokus på 
udsatte børn og unge.

› Bedre rehabilitering af kræftpatienter, hvor 
kommunerne efterlyser faglige retningslinjer 
for indsatsen.

› Bedre økonomiske incitamenter, hvor KL 
ønsker en justering af den kommunale 
medfinansiering af sygehusene for at øge 
kommunernes motivation til at forebygge 
sygehusindlæggelser.

› Kommunerne skal fortsat medvirke til udviklin-
gen af standarder og retningslinjer for at sikre en 
mere ensartet praksis i kommunerne baseret på 
bedste viden.

› FOREKOMST AF UDVALGTE SYGDOMME I DANMARK › NYE TILFÆLDE AF UDVALGTE SYGDOMME I DANMARK

Diabetes

Iskæmisk 
hjertesygdom

Angst

Apopleksi

Depression

KOL

Misbrug

Astma

Alzheimers og anden 
demenssygdomme

Brystkræft

Lungekræft

Tyk- og 
endetarmskræft

Prostatakræft

Skizofreni

Kronisk leversygdom

Kilde: Sygdomsbyrden i Danmark – sygdomme, Sundhedsstyrelsen 2015. 
Note: Prævalens af udvalgte sygdomme i Danmark. Årligt gennemsnit for 2010-2012. 

Kilde: Sygdomsbyrden i Danmark – sygdomme, Sundhedsstyrelsen 2015. 
Note: Incidens af udvalgte sygdomme i Dannmark. Årligt gennemsnit for 2010-2012.

Kilde: E-sundhed, Statens Serum Institut (SSI) og Kommunernes og regionernes lønstatistik (KRL).
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  Udspillet 
er et direkte 
indspark til 
udvalgsar-
bejdet om 
en plan for 
udbygning 
af det nære 
sundheds-
væsen.

› ANDEL GENINDLÆGGELSER AF +65-ÅRIGE OG UDVIKLINGEN I 
 SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE SIDEN 2007 (PCT.)

  Sundhedsfaglige i alt 
  Genindlæggelser

Procent genindlæggelser blandt +65-årigeUdvikling i antal personale, indeksår 2007
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Et af de seks emner i "Fælles svar på fælles 
udfordringer" er uddannelse. Her frem-
hæver KL nødvendigheden af at blive 
bedre til at uddanne de rette kandidater 
til at opfylde erhvervslivets behov både 
lokalt og nationalt. KL foreslår, at der 
gennemføres en reform af uddannelses-
institutionernes finansiering, så de får et 
stærkere incitament til at møde erhvervs-
livets behov. I dag er der nemlig for meget 
vægt på at uddanne mange frem for at 
skabe de dygtigste kandidater til netop de 
områder, hvor de danske virksomheder 
har størst behov. 

En anden udfordring i landområderne er 
de mange forfaldne huse. De pynter ikke 
i landskabet, og ingen ønsker at have et 
forfaldent ubeboet hus som nabo. Derfor 
anbefaler KL, at der afsættes midler til 
at nedrive og sanere faldefærdige huse i 
landdistrikter. 

En vigtig forudsætning for et sammen-
hængende Danmark og et Danmark med 
gode lokale udviklingsmuligheder er 
en velfungerende infrastruktur. Som et 

forholdsvis lille land har Danmark nogle 
unikke muligheder for at binde landet 
sammen og sikre balance, men det kræ-
ver en prioriteret indsats og et ønske om 
også at tilgodese de områder, der ikke lige 
ligger på en infrastruktur-hovedlinje.

I forhold til bosætning og vækst i hele 
landet er det også vigtigt, at den digitale 
infrastruktur er velfungerende og dækker 
bredt. Derfor er endnu et væsentligt fo-
kusområde i debatoplægget: ”Digitale mu-
ligheder for alle”, at KL én gang for alle vil 
have lukket hullerne i mobildækningen 
ved at indføre fri roaming i nogle områder.

Endelig slår KL et slag for, at kommuner-
nes business regions styrkes. Produkti-
onserhvervene har tabt mere ”terræn” 
i Danmark end i landene omkring os. 
Det påvirker alle egne af landet negativt, 
men rammer særligt hårdt i områderne 
uden for de store byer. Kommunerne i 
flere dele af landet er derfor begyndt at 
gå sammen om at etablere business regi-
ons. Som eksempler kan nævnes Greater 
Copenhagen, Business Region Aarhus og 

› GENNEMSNITLIG ÅRLIG VÆKST I BESKÆFTIGELSE 
1995-2014 FORDELT PÅ LANDSDELE (PCT.)

› GENNEMSNITLIG ÅRLIG BRUTTOVÆRDITILVÆKST 
2008-2014 FORDELT PÅ LANDSDELE (PCT.)

KL vil sikre vækst 
og udvikling i  
hele landet
KL præsenterede i 2015 debatoplægget ”Fælles svar på 
fælles udfordringer.” I debatoplægget kommer KL med 
en række forslag til, hvordan landspolitikerne og kom-
munerne inden for seks forskellige emner kan  
skabe bedre rammer for vækst og udvikling. 

  I debat-
oplægget kom-
mer KL med 
en række for-
slag til, hvor-
dan landspo-
litikerne og 
kommunerne 
inden for seks 
forskellige em-
ner kan skabe 
bedre rammer 
for vækst og 
udvikling. 

  KL mener, 
at de nye bu-
siness regions 
kan blive 
slagskraftige 
aktører for 
Danmark i 
den interna-
tionale kon-
kurrence om 
væksten.

De 98 kommuner 
har vidt forskellige 
forudsætninger, men 
alle er afhængige af 
hinanden, og det er 
helt afgørende, at 
skabe de bedst mulige 
betingelser for vækst 
og udvikling i hele 
landet.

Business Region North Denmark, hvor 
der samarbejdes om erhvervsudvikling, 
jobskabelse, turisme, adgang til kvalifice-
ret arbejdskraft, infrastruktur mv. 

Virksomhederne skaber væksten lokalt, 
og kommunerne har de centrale redska-
ber og myndighedsopgaver til at sikre 
gode rammevilkår. KL har derfor i 2015 
også udgivet ”Kommunale veje til vækst i 
et Danmark i forandring”, der præsente-
rer en række eksempler på kommunale 
vækstinitiativer, herunder også de nye Bu-
siness Regions. KL mener, de nye business 
regions kan blive slagskraftige aktører 
for Danmark i den internationale kon-
kurrence om væksten. Hvis potentialet i 
samarbejderne skal udnyttes, skal de dog 
understøttes ved, at de tænkes systema-
tisk ind i de nationale strategier. 

Dette er blot nogle af de anbefalinger, som 
KL har arbejdet for at få realiseret i 2015. 
Alle målene er dog langt fra nået, og KL 
har derfor fastlagt en strategi for det videre 
arbejde i 2016, hvor kommunernes rolle 
som vækstdynamoer skal styrkes.

Note: Beskæftigelsen er defineret som antallet af arbejdstimer i landsdelen.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik, NRBB10.

Note: BVT er opgjort i faste priser.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Danmarks Statistik.
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SEKS INDSATSOMRÅDER

I debatoplægget ”Fælles svar på fælles udfordringer” kommer KL med en 
række forslag til, hvordan landspolitikerne og kommunerne kan skabe bedre 
rammer for vækst og udvikling inden for:
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”KL er rigtig godt 
tilfreds med, at re-
geringen lægger op 
til at give mere de-
central indflydelse 
på den lokale ud-
vikling. Det er den 
helt rigtige vej at gå, 
hvis der skal skabes 
bedre rammer for 
udvikling i hele lan-

det. Jeg er helt sikker på, at kommunerne 
kan løfte opgaven og afveje de forskellige 
hensyn. Det betyder ikke mindst, at kom-
munerne fortsat vil have stort fokus på at 
bevare den attraktive natur – og sikre bor-
gernes og turisternes adgang til den.” 

Sådan lød reaktionen fra KL’s formand 
Martin Damm på regeringens udspil til 
ændringer af planlovgivningen. Samtidig 
kvitterede han for, at regeringen har med-
taget mange af de 32 konkrete løsnings-
forslag, som KL lancerede i marts. 

Regeringens udspil indeholder i alt mere 
end 40 forslag til ændringer af planloven 
og den tilknyttede lovgivning. Forslagene 
fordeler sig på følgende temaer:
› Friere rammer for kommunernes plan-

lægning og administrative lettelser.
› Nye udviklingsmuligheder i landdi-

strikterne og for produktion.
› Større kommunal frihed til planlæg-

ning langs kysterne.
› En national turismestrategi og nye for-

søgsprojekter for kyst- og naturturisme.
› Bedre udviklingsmuligheder for 

detailhandlen.
› Planlægning i de større byer.

KL’s 32 ønsker er i høj grad blevet imøde-
kommet. Der er fjernet mange barrierer 
for lokal vækst og udvikling i plan-, miljø- 
og naturlovgivningen og administratio-
nen af lovgivningen. KL har lagt op til et 
grundlæggende paradigmeskifte i den 
fysiske planlægning. KL har ønsket en 
planlægning, der passer til nutidens og 
fremtidens udfordringer, og som forhol-
der sig til, hvad vi som samfund vil med 
vores byer, landskaber og landområder 
samt vores kyster og strande. 

Med et debatoplæg og 32 konkrete løsningsforslag for den fysiske planlæg-
ning gav KL i 2015 et sammenhængende bud på, hvordan der skabes vækst 
og udvikling i hele Danmark. Da regeringen i november udsendte udspillet 
”Strategi for vækst og udvikling i hele Danmark” var det tydeligt, at regerin-
gen havde nærlæst KL’s løsningskatalog og lyttet til kommunernes ønsker, 
for rigtig mange af KL’s forslag på planområdet kunne findes i udspillet.

Bedre rammer for den 
lokale udvikling og 
planlægning

  KL har 
lagt op til et 
grundlæggen-
de paradig-
meskifte i den 
fysiske plan-
lægning.

  KL glæder sig over det gode resultat, 
som er opnået ved et langt sejt træk med tæt 
faglig sparring og dialog med kommunerne. 

Planlægningen går i retning af, at un-
derstøtte udviklingen og kvaliteten de 
steder, hvor der er stagnation eller tilba-
gegang, og som gør det muligt at sætte 
rammer for væksten de steder, hvor dét 
er udfordringen. Målet er en lovgivning, 
der i højere grad baseres på et princip 
om lokaldemokratisk handlerum og 
kompetence. Dette er helt i tråd med 
hensigterne bag de større og fagligt bæ-
redygtige kommuner, som blev født med 
strukturreformen.

KL glæder sig over det gode resultat, 
som er opnået ved et langt sejt træk 
med tæt faglig sparring og dialog med 
kommunerne. 

På baggrund af regeringens udspil er der 
samtidig en række opmærksomheds-
punkter i det kommende revisionsar-
bejde. Det er helt centralt, at den konkrete 
udmøntning i videst muligt omfang til-
godeser de kommunale interesser. Målet 
er at sikre størst mulig kommunal beslut-
ningskompetence. Og at den kommende 
detailudmøntning af planlovsændrin-
gerne kommer så tæt på de 32 fælleskom-
munale mandater 
fra løsningskatalo-
get som muligt. 

Det er vigtigt, at der 
sker lettelser for 
både byerne og om-
råderne uden for de 
større byer. Det skal 
også sikres, at Fol-
ketinget ikke med 
planlovsrevisionen 
fjerner nuværende 
muligheder og 
opgaver fra kommu-
nerne. Endelig skal 
der arbejdes for, at 
de temaer fra løs-
ningskataloget, som 
ikke er medtaget 
i regeringens ud-
spil, i videst muligt 
omfang inddrages i 
revisionsarbejdet.

  KL er 
rigtig godt 
tilfreds med, 
at regeringen 
lægger op til 
at give mere 
decentral 
indflydelse 
på den lokale 
udvikling. Det 
er den helt 
rigtige vej at 
gå, hvis der 
skal skabes 
bedre rammer 
for udvikling i 
hele landet.



20 21

Kommunestyret var anderledes for ti år 
siden og vil se anderledes ud om fem 
til ti år – forandringer er et vilkår i den 
kommunale sektor, og kommunerne har 
altid været gode til at agere i forandringer. 
Det er vigtigt, at kommunestyret ikke til-
fældigt tilpasser sig 
udviklingen, men at 
KL og kommunerne 
aktivt er med til at 
forme den gennem 
fælles sigtepunkter 
og mål for, hvor ud-
viklingen skal hen. 

Der er ikke mindst brug for en mod-
reaktion til de senere års centralise-
ringstendenser. Kommunerne er ikke 
et implementeringsled i en statslig 
velfærdskoncern. 

Kommunestyret har klare styrker – og i og 
med kommunerne har formået at skabe 
forandringer og levere konkrete resultater, 
spiller de en central rolle for samfundsud-
viklingen og for udviklingen af demokra-
tiet. Den udvikling skal fortsætte.

Forudsætningen for 
et effektivt lokalde-
mokrati er, at kom-
munalbestyrelserne 
har et reelt politisk 
råderum og kan pri-
oritere og udvikle 

de borgernære opgaver i den offentlige 
sektor. Samtidig skal der være mulighed 
for lokal tilpasning og for at tage hensyn 
til lokale mål og egne initiativer – også 
når der kommer nye opgaver til som in-
tegration, sundhed, klimatilpasning og 
erhverv/vækst.

KL har bl.a. efter drøftelser i de fem KKR 
sammenfattet følgende sigtepunkter for 
den videre udvikling af kommunestyret: 

› Der er en stærk og tydelig kommunal-
politisk ledelse af den lokale velfærd og 
kommunen som lokalsamfund. 

› Samspillet mellem borgerne og kom-
munen skal til stadighed udvikles. 

› Kommunerne skal også i fremti-
den være forandringsmotoren i 
velfærdssamfundet.

› Kommunerne løfter nye opgaver – 
alene såvel som i fællesskab – når opga-
verne bedst løses tæt på borgerne.

› Vækstpolitik er en kerneopgave i 
kommunalpolitikken på lige fod med 
velfærdspolitikken.

› Kommunerne er en del af et sam-
menhængende velfærdssamfund, og 

kommunernes viden og erfaringer ind-
går i arbejdet med kommende reformer. 

KL vil sammen med kommunerne bi-
drage til den videre udvikling. Det vil 
bl.a. handle om at se nærmere på politik-
udviklingen og implementeringen af de 
politiske beslutninger, herunder:
 
› Politikerroller og rammer og vilkår for 

det politiske arbejde.
› Processerne og involveringen af bor-

gere og andre aktører. 
› Data og udviklingen af data som grund-

lag for det politiske arbejde. 

Det handler også om at drøfte de demo-
kratiske spørgsmål, der knytter sig til de 
forskellige governancestrukturer – lokalt 
og på tværs af kommunegrænser. Det kan 
være drøftelser af, hvordan demokratiet 
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og den demokratiske legitimitet sikres, 
når der samarbejdes i regi af KKR, i busi-
ness regions, i den nye beredskabsstruk-
turer m.v. Nye strukturer og samarbejder 
skal ikke bare tilpasses de enkelte opga-
ver, men der skal 
sikres effektive og 
gennemsigtige or-
ganisationsformer 
med demokratisk 
legitimitet i kom-
munalbestyrelsen 
såvel som blandt 
borgerne. 

Kommunerne er en del af et samlet kom-
munestyre, hvor viden, nye initiativer, 
data og resultater deles, benchmarkes 
og bruges til at skabe bedre resultater 
lokalt. Et indsatsområde i de kommende 
år handler derfor også om at styrke 

vidensdelingen yderligere og mulighe-
derne for at lære af hinanden på tværs. 
Målet er ikke at blive ens men at bruge 
hinandens erfaringer. 

Kommunernes 
administrative orga-
nisationer vil også 
fortsat skulle udvikles, 
professionaliseres 
og tilpasses. I den 
forbindelse er sam-
spillet mellem kom-
munalbestyrelsen og 

forvaltningen et vigtigt fokusområde. Et 
velfungerende samspil er en forudsætning 
for det politiske arbejde. Udgangspunktet 
er godt, men i en tid hvor kommunestyret 
er i forandring, bliver det vigtigt at drøfte, 
hvordan normer og samspil udfordres, og 
hvad det skal betyde. 

  Kommunerne skal også i 
fremtiden være forandrings-
motoren i velfærdssamfundet.

  Kommunerne løfter opgaver 
i samspil med virksomheder, 
sygehuse, uddannelsesinstitu-
tioner, regionen og de praktise-
rende læger.

Fremtidens  
kommunestyre  
skabes hver dag

Det repræsentative lokaldemokrati er stærkt i Danmark. 
Kommunalbestyrelsernes beslutninger har aldrig haft større 
betydning for væksten og udviklingen af landets velfærd. En 
række kræfter og udviklingstendenser presser og udfordrer 
kommunestyret i disse år. Samtidig er der en stærk centra-
liseringstendens, og der bliver sat spørgsmålstegn ved vær-
dien af det lokale demokrati. Derfor har KL stillet skarpt på 
kommunestyrets udfordringer og sigtepunkterne for den 
videre udvikling. 

KOMMUNALPOLITIK I UDVIKLING

Forandringer er et vilkår, og kommunerne 
har altid været gode til at sætte retningen for 
udviklingen. Kommunalpolitik var anderledes 
for fem år siden og vil være anderleds om ti år. 
Den kommunalpolitiske ledelse og kommu-
nale opgaveløsning er til stadighed i udvikling.
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Ekstraordinær 
flygtningesituation 
presser kommunerne
De voldsomme flygtningestrømme mod Europa sætter de danske kommuner 
under pres. Kommunerne løfter et stort ansvar, og opgaven ser ikke ud til at 
blive mindre i de kommende år. 

Udlændingestyrelsens landstal for hvor 
mange flygtninge kommunerne har og 
skal modtage samlet set i 2015 og 2016 er 
på cirka 27.500. Hertil kommer et histo-
risk højt antal familiesammenføringer. 
De praktiske og økonomiske udfordrin-
ger for kommunerne er enorme, og alene 
det at skaffe tilstrækkeligt med midlerti-
dige indkvarteringssteder og ikke mindst 
permanente boliger, som flygtningene 
har råd til at betale, vil være en udfor-
dring lang tid fremover. 

Integrationen kan og skal lykkes, og 
kommunerne påtager sig deres del af 
opgaven. Men for at det kan lykkedes skal 
regeringen og arbejdsmarkedets parter 
også bidrage.

KL nåede i januar 2015 til en fælles forstå-
else med den daværende regering om at 
iværksætte konkrete tiltag, som kan sikre 

den bedst mulige integration af det øgede 
antal flygtninge, som kommer til Dan-
mark. Det drejede sig bl.a. om ændringer i 
planloven, som skulle give kommunerne 
flere handlemuligheder i forhold til at 
skaffe boliger.

Forståelsen indeholdt desuden en aftale 
om en samlet ekstrafinansiering på i alt 
325 millioner kroner. Midlerne fordeles 
som en pulje på 125 millioner kroner 
til investeringer i kommunerne samt et 
ekstraordinært integrationstilskud på 200 
millioner kroner. 

I økonomiforhandlingerne for 2016 
satte KL flygtningesituationen på dagsor-
denen. De ekstraordinære økonomiske 
tilskud på 325 millioner kroner til boliger 
og integration videreføres i 2016. Derud-
over blev det aftalt, at KL og regeringen 
gennemfører et eftersyn af den samlede 
økonomi på integrationsområdet, her-
under et eftersyn af de grundtilskud 
og resultattilskud, som kommunerne 
modtager i forbindelse med integrati-
onsprogrammet. Her skal der også ses på 
betydningen af refusionsomlægningen i 
relation til integrationsydelsen. KL og re-
geringen har desuden aftalt at iværksætte 
et eftersyn af integrationsprogrammet.

› HVILKE TYPER MIDLERTIDIG INDKVARTERING
GØR KOMMUNEN BRUG AF?

Kilde: KL-analyse af kommunernes integrationsindsats, december 2015.

Udfordringerne begrænser sig dog ikke til 
økonomien og det treårige integrations-
program. Når så mange nye medborgere 
og deres familier skal integreres, kan det 
mærkes på alle kommunens velfærds-
områder, hvor udfordringerne vokser i 
omfang og kompleksitet. 

Dette kalder på, at kommunerne videre-
udvikler integrationsindsatsen med afsæt 
i viden om og gode erfaringer med, hvad 
der virker. KL har derfor udarbejdet et 
inspirationskatalog med gode eksempler 
på succesfulde indsatser på både arbejds-
markedet, i lokalsamfundet, boligområ-
derne, daginstitutioner og skoler samt på 
det social- og sundhedsfaglige område. 
Samtidig vil KL løbende sætte fokus på 
løsningsforslag og anbefalinger til rege-
ring og Folketing om nødvendige rammer 
for og finansiering af kommunernes inte-
grationsindsats på alle velfærdsområder.

  Når så 
mange nye 
medborgere 
og deres  
familier skal 
integreres, 
kan det mær-
kes på alle 
kommunens 
velfærdsom-
råder.

  Ingen skal være i tvivl om, at kommunerne påtager sig opgaven
med at integrere de mange flygtninge, men for at det kan lykkedes, 
skal regeringen og arbejdsmarkedets parter også bidrage.

Ombyggede o�entlige bygninger

Indkvartering hos private boligselskaber

Hoteller / vandrerhjem / campinghytter

Indkvartering hos private personer

Ældreboliger

Andet

Plejehjem

Ungdomsboliger

Pavilloner

Vi har endnu ikke indkvarteret 
nogle �ygtninge midlertidigt

45%

42%

33%

28%

25%

25%

15%

12%

5%

8%
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Det skal være slut med mere eller mindre 
tilfældigt udvalgte business-case ana-
lyser, hvor konsulentfirmaer lægger op 
til stadig tættere, statslig detailstyring af 
kommunernes effektiviseringsindsats 
uden skelen til lokale forhold. Derfor 
er KL og kommunerne gået i offensiven 
med en ambitiøs, fælles indsats, der skal 
være med til at skabe råderum til lokal-
politiske prioriteringer til gavn for bor-
gerne: Det fælleskommunale styrings- og 
effektiviseringsprogram. 

Kommunerne har de seneste år gen-
nemført markante omstillinger af vel-
færdssamfundet. Velfærdsløsningerne 
tænkes på en ny måde, der er mindre 
ressourcekrævende. Der ses på tværs af 
eksisterende strukturer, kerneopgaverne 
nytænkes og borgerperspektivet trækkes 
langt stærkere frem. Folkeskolereform og 
beskæftigelsesreform, hverdagsrehabili-
tering og forebyggende sundhedsindsats, 
inklusion og nye løsninger på specialom-

rådet. Næsten alle velfærdsområder er i 
spil, og reformtempoet er højt. 

Udviklingen af velfærdsløsningerne vil 
fortsætte fremover. Alene de kommende 
års demografiske udvikling vil stille store 
krav til omstillinger og effektiviseringer. 
Og der skal fortsat være politisk og øko-
nomisk råderum til kommunalbestyrel-
sernes ønsker. Tiden er derfor inde til en 
fælles, helhedsorienteret og bred effekti-
viseringsindsats. KL har på den baggrund 
inviteret kommunerne til at deltage i et 
fælles udviklingsarbejde, hvor der er fo-
kus på at finde helt nye måder at løse vel-
færdsopgaverne på, at identificere regler 
og barrierer for en smart opgaveløsning 

samt at udbrede de gode løsninger, der 
allerede eksisterer. 

Det fælleskommunale styrings- og effek-
tiviseringsprogram har derfor også tre 
formål:

› For det første skal det bruges til at 
identificere områder, hvor regering og 
Folketing kan hjælpe med at dæmpe 
forventningspresset og bidrage til kom-
munernes råderum gennem regelfor-
enkling og bedre styringsmuligheder 
til kommunerne. Over for KL har rege-
ringen således forpligtet sig til at gen-
nemføre omfattende regelforenklinger, 
der skal øge kommunernes muligheder 
for at styre med afsæt i lokale behov og 
lokalpolitiske prioriteringer. 

› For det andet skal der igangsættes et 
antal udviklingsprojekter, hvor kom-
munerne i fællesskab udvikler nye, 
innovative velfærdsløsninger. 

› For det tredje skal programmet lø-
bende indsamle og udbrede eksempler 
på effektiviseringer, som nogle kom-
muner allerede har haft stor succes 
med at gennemføre. 

KL og kommunerne har i efteråret 2015 
taget hul på arbejdet med at samle nye 
og eksisterende effektiviseringsaktivite-
ter samt dele viden om effektfulde tiltag 
på kommuneniveau. 63 kommuner og 
flere end 150 chefer har bidraget med 
erfaringer og ideer, som på den korte og 
mellemlange bane vil kunne understøtte 
kommunerne i forhold til økonomiske 
udfordringer, som de hver især står over 
for i de kommende år. 

De første måneder har allerede vist, at det 
er kommunernes projekt. Opbakningen 
til programmet har været overvældende, 
og kommunerne har kastet sig ind i arbej-
det med stort engagement og idérigdom. 
Kommunerne er i den grad indstillet på 
at tænke på tværs af forvaltnings- og kom-

munegrænser og inddrage borgere, virk-
somheder og foreninger i løsningerne. Et 
eksempel er kommunernes arbejde med 
at flytte indsatsen fra kompenserende 
hjælp til rehabilitering. Et andet eksempel 
er kommunernes fokus på at sikre mere 
sammenhængende indsatser på tværs af 
ydelser og indsatser – bl.a. for de grupper 
af borgere, som trækker mest på kommu-
nens service. Andre eksempler er anven-
delsen af ny velfærdsteknologi, digitalise-
ring og inddragelse af frivillige ressourcer 
i velfærdsleveringen, eksempelvis på 
undervisningsområdet. Der er både tale 
om nye temaer og allerede kendte temaer, 
hvor der er enighed om, at potentialerne 
ikke er fuldt udnyttede.

Det er samtidig afgørende, at afbureaukra-
tiseringsdiskussionen ikke kun kommer 
til at handle om administrativ belastning 
og procesregler i snæver forstand, men 
derimod om kommunernes styringsmu-
ligheder i bredere forstand, hvis kom-
munerne skal kunne honorere de nye 
effektiviseringskrav. Styrings- og effektivi-
seringsprogrammet skal derfor også skabe 
en offensiv kommunal dagsorden, som 
holder regeringen fast på ansvaret for at 
sikre rammerne for kommunernes effek-
tiviseringsindsats – og synliggøre det i de 
tilfælde, hvor det ikke sker.

  Alene de kommende års demografiske udvikling vil stille store 
krav til omstillinger og effektiviseringer. Og der skal fortsat være 
politisk og økonomisk råderum til kommunalbestyrelsernes ønsker.

  Kommunerne har kastet sig 
ind i arbejdet med stort engage-
ment og idérigdom.KL iværksætter 

 styrings- og effektivise-
ringsprogram
Intet tyder på, at borgernes forventninger til kommunerne bliver mindre – 
tværtimod. Samtidig presses kommunerne af den demografiske udvikling 
og de fortsat stramme økonomiske rammer. Derfor har KL og kommunerne 
taget teten med et nyt program.

FOKUSOMRÅDER I DET FÆLLESKOMMUNALE STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAM

Tværgående 
samarbejde med
 andre områder 

(samdrift)

7

Digitalisering og 
velfærdsteknologi 

2 4

Rehabilitering og 
civilsamfund

Decentral admini
stration og ledelse

5

Arbejdsgange, 
arbejdstids

anvendelse og 
 arbejdstidsaftaler

10

Fælleskommunalt 
samarbejde

8

Kerneydelsen 
(omlægning af 

ydelser, service
niveau, outcome) 

1

9

Organisering og 
struktur

6

Effektivisering, 
økonomistyring 
og incitamenter

3

Konkurrence
udsættelse, indkøb 
og tjenesteydelser
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”De udsatte børn – Fremtiden er deres”.
Det var overskriften på det udspil, KL 
præsenterede på børn- og ungeområdet 
i 2015. I udspillet kommer KL med en 
række konkrete anbefalinger til en styrket 
indsats, der tager udgangspunktet i bar-
net og de unge og deres muligheder for et 
godt liv. Anbefalingerne bygger på forsk-
ning og er udviklet i samarbejde med en 
række kommuner.

Udspillet er bygget op omkring fire 
temaer: 
› Tilfør kompetencer tidligt i livet.
› Styrk det tværprofessionelle 

samarbejde.
› Nytænk de specialiserede indsatser og 

styrk sagsbehandlingen. 
› Hav ambitioner for alle børn og unges 

læring.

Udspillet fortsætter den nye retning for 
kommunernes arbejde med udsatte børn 
og unge, nemlig en grundlæggende præ-
mis om at se sociale indsatser som sociale 
investeringer i stedet for alene at opfatte 
dem som udgiftsposter. Det handler 
ikke om flere penge, men om klogere og 
prioriterede investeringer, der gavner og 
understøtter området fagligt såvel som 
økonomisk.

For at kunne foretage prioriterede inve-
steringer er det nyttigt for kommunerne 

at kunne inddrage en række centrale 
nøgletal. Derfor har KL udarbejdet en 
publikation, som vil blive udgivet en gang 
om året. Her er samlet en række centrale 
nøgletal på området for udsatte børn og 
unge, som gør det muligt at se, hvordan 
kommunerne placerer sig i forhold til 
hinanden. For hvert nøgletal stilles der 
desuden en række spørgsmål, som man 
kan drøfte i den enkelte kommune. Det er 
KL’s håb, at publikationen kan være en in-
spirationskilde i kommunernes politiske 
og faglige drøftelser om målsætninger, 
prioriteringer og nye tiltag på det udsatte 
børne- og ungeområde. 

For at understøtte kommunernes arbejde 
med at se sociale indsatser som sociale 
investeringer, har KL bl.a. indgået et 
samarbejde med Skandia om at etablere 
et netværk for kommuner, hvor der kan 
dannes og udveksles erfaringer i forhold 
til at udvikle projekter og modeller, som 
kan vise både faglige og økonomiske ef-
fekter af sociale indsatser.

I 2015 lancerede KL desuden en deba-
tinvitation til fælles handling om børn 
og unge. De to oplæg har sammen været 
afsæt for en række dialogmøder i 2015 
og 2016 om bl.a. involvering af børn i 
øjenhøjde og et samarbejdsprojekt om 
udsatte børn og unges skolegang.

Fokus på tidlige og 
 effektive indsatser for 
udsatte børn og unge
Det kan og skal lykkes, at flere udsatte børn og unge får et hverdagsliv, 
som ligner alle andres. Det forudsætter, at indsatsen på området ny-
tænkes, at der sættes tidligt ind, og at kommunerne investerer i udsatte 
børn og unge, lyder det fra KL i et ambitiøst udspil.

› UDVIKLING I ANDEL 9. KLASSES ELEVER, DER TAGER 
FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVE, 2010-2014

› UDVIKLING I ANDEL ANBRAGTE PÅ 
 DØGNINSTITUTION OG I FAMILIEPLEJE
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  Det hand-
ler ikke om 
flere penge, 
men om 
klogere og 
prioriterede 
investeringer.
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SEKS HOVEDANBEFALINGER I UDSPILLET
”DE UDSATTE BØRN – FREMTIDEN ER DERES”

1
At kommunerne tager budgettet på børne- og ungeområdet op til over-
vejelse og laver en klar strategi for, hvor de prioriterede investeringer skal 
ske, samt hvor gevinsterne hentes på kort og lang sigt. Det er væsentligt at 
forholde sig strategisk til, om pengene prioriteres på de rette indsatser.

2
At alle medarbejdere skal arbejde ud fra én fælles model for opsporing og 
forebyggelse på tværs af børne- og ungeområdet i den enkelte kommune, 
så der er enighed om, hvornår der skal udvises bekymring for et barn eller 
en ung, og ikke mindst hvem og hvordan der skal handles på bekymrin-
gen. Samtidig skal et tættere samarbejde mellem børne- og voksenområ-
det understøtte opsporingen af udsatte børn.

3
At kommunerne skal tage udgangspunkt i princippet om, at indsatser sker 
ud fra et forløbsperspektiv, som sikrer gradvis nedtrapning af indsatsen 
med henblik på at barnet eller den unge kommer tilbage i almenmiljøet. 

4
At myndighedsarbejdet skal understøtte et systematisk fokus på virksom-
me metoder samt korte og mere fleksible indsatser, der bidrager til et 
liv med så almindelige opvækstvilkår som muligt. Myndighedsarbejdet 
skal sikre, at der måles på effekt/resultater af indsatsen, og at resultaterne 
dokumenteres. Der skal således være vilje til at standse de indsatser, som 
ikke giver resultater for barnet og den unge.

5
At børn og unge som udgangspunkt støttes af netværk og familie. I tilfæl-
de, hvor en anbringelse er nødvendig, skal det primært ske som slægts- 
eller netværksanbringelse eller anbringelse i en plejefamilie. Når et barn 
er anbragt, er det vigtigt at yde støtte til forældrene, så de støttes i at løse 
egne problemer og så vidt muligt fastholder relationen til barnet.

6
At kommunerne arbejder tværprofessionelt med udsatte børns læring i 
skolen bl.a. med fælles mål i barnets elevplan og den sociale handleplan.

Note: ’Anbragte’ omfatter elever i 9. klasse, som har været anbragt mindst én gang i 
løbet af de seneste fem kalenderår før afgangsåret, mens ’Forebyggende foranstalt-
ninger’ omfatter elever, som har haft mindst én forebyggende foranstaltning, men 
som ikke har været anbragt i perioden.

Kilde: KL’s nøgletalspublikation på det specialiserede børne- og ungeområde, 
januar 2016.

Note: Andelene summerer ikke til 100 pct., fordi anbragte på kost- og efterskoler, 
skibsprojekter, særforsorgsinstitutioner eller eget værelse ikke er med.

Kilde: KL’s nøgletalspublikation på det specialiserede børne- og ungeområde, 
januar 2016.

  Døgninstitution   Plejefamilie

  Anbragte    Forebyggende foranstaltninger   Ikke-udsatte
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Det går den rigtige vej i Danmark. Be-
skæftigelsen stiger, ledigheden falder, og 
det forventes, at den positive udvikling 
fortsætter. Men der er stadigvæk store 
udfordringer på arbejdsmarkedet. Ledig-
heden vil fortsætte med at falde, og alle-
rede nu oplever virksomhederne mange 
steder i landet begyndende mangel på 
arbejdskraft. 

En KL-undersøgelse fra oktober 2015 
viser, at der allerede nu er mangel på 
arbejdskraft inden for flere end tre fag-
områder i en tredjedel af kommunerne. 
Samtidig angiver alle øvrige kommuner, 
at der er begyndende rekrutteringspro-
blemer. Både byggeriet, industrien og 
servicebranchen oplever i stigende grad 
mangel på arbejdskraft som begrænsning 
for produktion. Samtidig er næsten en 
halv million i den erhvervsaktive alder 
uden for arbejdsstyrken og på langvarig 
offentlig forsørgelse. 

Adgang til kvalificeret arbejdskraft er helt 
afgørende for fremtidig vækst og velfærd 
i Danmark. Derfor kom KL i starten af 
november med udspillet ”Mere arbejds-
kraft – kvalificeret arbejdskraft skal sikre 

vækst og velfærd”. KL opfordrer med 
udspillet til, at Folketinget gennemfører 
de nødvendige reformer og initiativer 
for, at det gryende opsving ikke bremses 
af mangel på kvalificeret arbejdskraft, og 
for at sikre at langt flere borgere på lang-
varig offentlig forsørgelse kommer med i 
arbejdsstyrken.

Det er helt centralt, at beskæftigelsesrefor-
men – ud over en fornyet indsats for de 
forsikrede ledige – kommer til at betyde 
øget fokus på virksomhedsservice, herun-
der bistand til rekruttering. 

I forhold til kommunernes implemente-
ring af beskæftigelsesreformen, viser KL’s 
undersøgelse fra oktober endvidere, at 
kommunerne er meget langt med offen-
siv virksomhedsservice: 
› 88 pct. har det seneste år oplevet et sti-

gende antal henvendelser fra virksom-
hederne om rekrutteringsbistand. 

› 73 pct. har allerede aftalt et for-
pligtende samarbejde om fælles 
rekrutteringsservice. 

› 2/3 af kommunerne har opnormeret 
med flere virksomhedskonsulenter og 
flere er på vej. 

› 92 pct. af kommunerne har sammen-
tænkt erhvervsservice med jobcenterets 
virksomhedsservice. 

› 96 pct. af kommunerne opsøger ak-
tivt information om virksomheder-
nes behov for arbejdskraft primært 
gennem advisory boards, survey og 
virksomhedsbesøg.

Beskæftigelsesreformen indeholder et 
nyt og mere intensivt kontaktforløb for 
de forsikrede ledige. Kommunerne skal 
afholde mindst seks samtaler med alle 
forsikrede ledige inden for de første seks 
måneders ledighed –heraf to fælles sam-
taler med a-kasserne. I praksis betyder 
denne regel, at det er en udfordring for 
kommunerne at gennemføre det inten-
siverede kontaktforløb. Det har været et 
kæmpe puslespil for kommunerne at få 
aftaler på plads med 26 a-kasser. KL og 
AK-Samvirke har i 2015 udarbejdet en 
skabelon, som kan danne udgangspunkt 
for det samarbejde, der er indgået mel-
lem alle jobcentre og a-kasser. Derudover 
har KL og AK-Samvirke gennemført tema-
seminarer i hele landet med alle kommu-
ner og a-kasser for at sikre en god imple-
mentering af det fælles kontaktforløb.

  KL opfordrer med udspillet til, at Folketinget gennemfører de 
nødvendige reformer og initiativer for, at det gryende opsving 
ikke bremses af mangel på kvalificeret arbejdskraft.

FORBEREDELSE AF 
REFUSIONSOMLÆGNINGEN

KL har afholdt otte temadage i hele landet om 
refusionsomlægningen. Alle kommunerne har del-
taget. KL har fået udarbejdet i alt tre arbejdspapirer 
til kommunerne: 

› Skab resultater og god økonomi i beskæftigel-
sesindsatsen (marts 2015).

› Mere effektiv beskæftigelsesindsats – politik 
og styring med refusionsreformen (november 
2015). 

› Økonomisk potentiale i beskæftigelsesindsat-
sen – eksempler på investeringstankegang set i 
lyset af refusionsreformen. 

› KOMBIT og KL er i gang med at udvikle den per-
manente it-løsning – Ydelsesrefusion – vedrø-
rende opgørelse af refusion og medfinansiering, 
samt relevant ledelsesinformation. 

LEDELSESPROGRAM OG 
KOMPETENCEUDVIKLING

KL gennemførte primo 2015 et ledelsesprogram – 
jobFOKUS –for hele chefgruppen i jobcentrene .
90 kommuner deltog fordelt på seks camps. 
JobFOKUS omhandlede de ledelsesmæssige ud-
fordringer ved realisering af en ny og mere effektiv 
beskæftigelsesindsats. De fem vigtigste ledelses-
udfordringer er: 

› En sammenhængende indsats på tværs af de 
kommunale forvaltninger.

› Udvikling af den hidtidige indsats i lyset af den 
nye refusionsmodel.

› Udvikling af ”hovedspor” for de vigtigste mål-
grupper med fokus på, hvilken indsats der har 
effekt og endelig. 

› Kulturforandring. 
› Kompetencer i jobcentret. 

Som led i beskæftigelsesreformen er der afsat 
150 millioner kroner til kompetenceudvikling af 
medarbejderne i jobcentret.

SAMARBEJDE MELLEM 
KOMMUNERNE

KL har understøttet udviklingen af det tværkom-
munale samarbejde på beskæftigelsesområdet, 
herunder gennem udvikling af KKR’s rolle med at 
koordinere indsatsen på tværs af kommunerne:

› Der er afholdt politiske møder med KKR for-
mandskabet og kommunale RAR medlemmer. 

› Der er etableret et beskæftigelsesstrategisk 
netværk med repræsentanter fra alle KKR em-
bedsmandsudvalg, KKR konsulenter og KL.

› Der er udarbejdet en fælles pjece sammen med 
arbejdsmarkedets parter om pejlemærker for 
arbejdet i de nye regionale arbejdsmarkedsråd 
(RAR).

Fokus på resultater 
af beskæftigelses-
indsatsen

KL har i tæt samspil med kommunerne arbejdet på at  
realisere beskæftigelsesreformen, herunder den refusions-
omlægning, som trådte i kraft den 1. januar 2016. Om-
drejningspunkterne for KL’s aktiviteter har bl.a. været et 
ledelses program for ledelsesgruppen i alle jobcentre, 
kompetenceudvikling af medarbejderne og en styrket 
virksomhedsindsats.
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”Kommunerne har en stærk tradition for 
at samarbejde om at udvikle brugen af 
teknologi og udnytte digitale muligheder. 
Nu tager vi det næste digitale tigerspring.” 
Sådan sagde Jacob Bundsgaard, davæ-
rende formand for KL’s Arbejdsmarkeds- 
og Erhvervsudvalg, da KL i juni 2015 
offentliggjorde den fælleskommunale 
digitaliseringsstrategi ”Lokal og digital – 
et sammenhængende Danmark”. 

Strategien indeholder 61 indsatsområder, 
som frem mod 2020 skal fastholde og ud-
bygge arbejdet med fælleskommunal og 
fællesoffentlig digitalisering.

Med strategien har KL fokus på styrket 
kommunalt samarbejde om digitalise-
ring og ikke mindst på de områder, hvor 
der er stærkt brug for, at staten sikrer 
gode rammer og vilkår, så kommunerne 
kan løfte ansvaret for den borgernære 
service, bidrage til vækst og udvikling og 
tilvejebringe gode og effektive digitale 
løsninger. Det er statens opgave at sikre 
grundlæggende infrastrukturløsninger, 
hvor særligt den utilstrækkelige mobil- og 
bredbåndsdækning kræver opmærksom-
hed. Udviklingsopgaver og konkrete løs-
ninger, som skal anvendes i fx jobcentre 
og socialforvaltninger, kan ikke drives fra 
en styrelse i staten. Der er derfor brug for 
en tydelig arbejdsdeling og klare spille-
regler i samarbejdet med staten.

Visionen for den fælleskommunale digi-
taliseringsstrategi er, at digitalisering skal 
styrke en decentralt funderet offentlig 
sektor, der yder og faciliterer sammen-
hængende og effektiv service for borgere 
og virksomhederne.

Det er målet, at borgerne i 2020 fortsat 
skal møde en effektiv digital kommunal 
sektor, hvor digitalisering sikrer, at hen-
vendelser behandles hurtigt og ”on the 
spot” med øget automatisering. 

  Den fælles-
kommunale 
digitalise-
ringsstrategi 
indeholder 61 
indsatsområ-
der, som frem 
mod 2020 
skal fastholde 
og udbygge 
arbejdet med 
fælleskom-
munal og 
fællesoffentlig 
digitalisering.

  Kommunerne har en stærk 
tradition for at samarbejde om 
at udvikle brugen af teknologi 
og udnytte digitale muligheder. 
Nu tager vi det næste digitale 
tigerspring.”

Klar til næste  
digitale tigerspring
KL og kommunerne har i 2015 udarbej-
det en ny fælleskommunal digitalise-
ringsstrategi ”Lokal og Digital – et sam-
menhængende Danmark”. Strategien 
skal sikre, at borgerne oplever en nær, 
sammenhængende og effektiv service 
hos kommunerne. 

Visionen omsættes i en række temaer, 
som kan ses i faktaboksen nedenfor. Den 
fælleskommunale digitaliseringsstrategi 
har i foråret 2015 været i høring hos lan-
dets kommuner, der bakkede op om stra-
tegien. Strategiens indsatser bliver omsat 
til konkrete initiativer, programmer og 
projekter. Fx afholdt KL, som led i det 
fælles kommunale arbejde med digitali-
sering, i december 2015 direktionskonfe-
rence for de kommunale direktioner om 
de ledelses- og styringsmæssige udfor-
dringer og fokus på, hvordan digitalise-
ring og ny teknologi kan udnyttes bedst 
muligt i den kommunale forretning. 

DEN FÆLLESKOMMUNALE DIGITALISERINGSSTRATEGI BYGGER  
PÅ EN MÅLSÆTNING OM AT KOMMUNERNE FREM MOD 2020  
VIL ARBEJDE FOR, AT:

› Borgernes møde med kommunen er nært og personligt, uanset om det er via digitale løsnin-
ger eller ved fysiske møder, ved at alle relevante indgange til kommunen tænkes sammen og 
gennem udbredelse af tidssvarende og tilgængelige løsninger.

› Borgerne videst muligt kan mestre eget liv ved at sætte fart på udbredelsen af velfærdsteknolo-
gi og mobile løsninger og gennem udbredelse af digital sagsunderstøttelse.

› Skabe tryghed om håndteringen af oplysninger gennem øget tilgængelighed og transparens 
ved, at borgerne får adgang til at følge egen sag og egne data.

› Udvikle den digitale beskæftigelsesindsats og muliggøre, at den ledige kan tilrettelægge sit 
forløb sammen med jobcenteret, og virksomheder kan finde den arbejdskraft, de har brug for 
ved at udbrede digitale løsninger.

› Der er sammenhæng i børn og unges læring gennem udbredelse af digitale læremidler og 
digital understøttelse af samarbejdet mellem lærere, elever og forældre.

› Borgernes forløb er sømløse og sammenhængende, uanset om det handler om sundhed, 
uddannelse eller beskæftigelse ved at udbrede rammearkitekturen og dermed skabe sammen-
hæng mellem it-systemer.

› Borgernes forløb er sammenhængende og effektfulde samt, at virksomhederne har gode 
vækstvilkår ved at sætte data fri og gennem smart udnyttelse af data.

› Tilvejebringe gode fysiske rammer og vækstvilkår for borgere og virksomheder ved smart 
anvendelse af offentlige data og ny teknologi.

› Muliggøre en mere effektiv og innovativ opgavevaretagelse og bedre udnyttelse af de 
offentlige ressourcer i administrationen og servicen over for borgere og virksomheder ved  
at automatisere arbejdsgange og professionalisere it-driften.
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Kommunerne har udvist stort ansvar ved 
at lande en aftale, der samler 87 kommu-
nale beredskabsenheder i langt færre, 
tværkommunale enheder. KL kæmpede 
for, at kommunerne frivilligt skulle have 
lov at finde sammen i nye enheder, som 
giver mening lokalt. Nu har kommunerne 
vist, at det var det rigtige at gøre. Kommu-
nalpolitikerne har udvist politisk sam-
arbejdsvilje, fleksibilitet og stor handle-
kraft, så redningsberedskabet afspejler 
lokalområdernes geografi og demografi. 

Kommunerne er gået fordomsfrit til sa-
gen, og har handlet med afsæt i en sund, 
pragmatisk tilgang til udfordringerne. 
Derfor har dialogen båret frugt og ført 
til løsninger, der bevarer beredskabsen-
hedernes grundlæggende metodefrihed 
og samtidig er tilpasset lokale behov og 
muligheder. KL har bistået kommunerne 
med juridisk og økonomisk vejledning 
samt videndeling og netværksdannelse til 
erfaringsudveksling. Ligesom KL har væ-
ret og fortsat er i tæt dialog med staten for 
at sikre de nødvendige rammer, der skal 
understøtte den nye beredskabsstruktur. 

I slutningen af 2015 meddelte forsvars-
ministeren, at regeringen afblæser en 
besparelse på 125 millioner kroner på det 
statslige redningsberedskab. Flygtninge-
pres, oversvømmelser og terrortrussel gør 
det ifølge forsvarsministeren umuligt at 
spare 125 millioner kroner på det stats-
lige beredskab. Det betyder, at der ikke 

bliver lukket statslige beredskabscentre 
og overflyttet opgaver til det kommunale 
beredskab, hvilket der ellers var lagt op til 
i økonomiaftalen for 2015. 

KL har opfordret regeringen til også at 
revurdere de planlagte besparelser på det 
kommunale beredskab, da kommunerne 
er i samme båd, når det gælder de borger-
nære, kommunale redningsberedskaber, 
der dækker over 90 pct. af det samlede 
beredskab i Danmark. KL fremførte 
over for regeringen, at besparelserne 
kan skabe forringelser i den borgernære 
tryghed. Regeringens udmelding bør 
medføre en tilsvarende revurdering af de 
planlagte besparelser på det kommunale 
beredskab.

Kommunerne har i arbejdet med bered-
skabsenhederne frem mod den 1. januar 
2016 leveret en strukturtilpasning med 
større, bæredygtige fælleskommunale 
beredskaber som aftalt med staten. Når 
staten ikke ønsker en samlet løsning, der 
omfatter både det kommunale og det 
statslige beredskab, er de grundlæggende 
forudsætninger væk. Det bør medføre, at 
de bristede økonomiske forudsætninger 
for aftalen tages op til fornyet drøftelse. 

Der bør tages højde for de meget store 
udfordringer, som vi i dag står over for i 
Danmark, når det gælder beredskabet. 
Det var en situation, ingen havde forud-
set, da aftalen blev indgået i 2014.

  Der bør ta-
ges højde for 
de meget store 
udfordringer, 
som vi i dag 
står over for i 
Danmark, når 
det gælder 
beredskabet. 
Det var en si-
tuation, ingen 
havde forud-
set, da aftalen 
blev indgået i 
2014.

Kommuner i hele landet har været i tæt dialog og har indgået lokale, politi-
ske aftaler om en ny beredskabsstruktur. Der er oprettet en række nye be-
redskabsfællesskaber, som er gået i drift den 1. januar 2016. Det betyder, at 
kommunerne har opfyldt sin del af den aftale, der blev indgået i forbindelse 
med økonomiaftalen for 2015.

Ny kommunal 
beredskabsstruktur
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Antallet af ikke jobparate borgere, som 
i dag står uden for arbejdsstyrken, er på 
omkring 500.000. Samtidig melder de 
kommunale jobcentre, at det på en række 
områder er blevet vanskeligt at skaffe 
arbejdskraft. 

Det er afgørende, at samfundet fastholder 
fokus på at bringe antallet af personer 
på indkomstoverførsler ned gennem 
arbejdsmarkedsreformer og en aktiv be-
skæftigelsesindsats med stor involvering 
af virksomhederne. Kvalificeret arbejds-
kraft er en afgørende forudsætning for 
vækst og velfærd i vores samfund. 

Derfor kom KL i 2015 med udspillet 
”Mere arbejdskraft – kvalificeret arbejds-
kraft skal sikre vækst og velfærd”, som 
indeholder en række langsigtede bud på, 
hvordan der i fremtiden er adgang til kva-
lificeret arbejdskraft. 

KL anbefaler bl.a., at regeringen målretter 
10. klasse mere mod erhvervsuddannel-
serne, og at der er behov for, at alle dele 
af arbejdsmarkedet bliver bedre til at tage 
imod personer, som ikke 100 pct. kan 
leve op til kravene i et almindeligt job. 

KL anbefaler også en ydelsesreform, 
som skal harmonisere den jungle af 
ydelser og satser, som eksisterer i dag, og 
samtidig sikre, at alle ledige har de rette 
økonomiske incitamenter til at komme 
i uddannelse eller job. KL mener også, at 
der bør være et tættere geografisk udbud 
af tekniske erhvervsuddannelser, så det 
sikres, at der er tilstrækkeligt med faglært 
arbejdskraft i alle dele af landet. Samtidig 
kommer KL med en række anbefalinger 
til, hvordan flygtninge i højere grad kan 
komme til at bidrage til arbejdsmarkedet. 

Derudover peger KL på, at styrket mobi-
litet og rådighed skal sikre arbejdskraft i 
hele landet fx ved at dimittenders incita-
ment til at tage job i andre regioner og in-
den for andre fagområder styrkes, og ved 
at undersøge behovet for en stramning 
af sanktionsreglerne for de forsikrede 

ledige. KL anbefaler desuden, at regerin-
gen tager initiativ til at fremme let og flek-
sibel udenlandsk rekruttering i balance 
med det danske arbejdsmarked. 

Endelig peger KL på, at refusionsom-
lægningen fra den 1. januar 2016 giver 
kommunerne et større incitament til at 
bringe det store antal personer uden for 
arbejdsstyrken ind på arbejdsmarkedet. 
Derfor anbefaler KL, at regeringen følger 
op med yderligere og markante regelfor-
enklinger og dermed større frihed for den 
enkelte kommune til at tilrettelægge den 
aktive indsats.

Nogle af KL’s anbefalinger kræver lov-
ændringer, mens andre i princippet kan 
gennemføres inden for de gældende 
rammer. Med udspillet pointerer KL dog, 
at det er afgørende, at både regeringen, 
Folketinget, kommuner, virksomheder 
og lønmodtagere anerkender, at mangel 
på arbejdskraft kan kvæle det spirende 
opsving og dermed blive en alvorlig 
hæmsko for vækst og velfærd. Det kan 
godt være, at problemerne stadig er i sin 
vorden, men der er behov for allerede nu 
at drøfte initiativer til at sikre kvalificeret 
arbejdskraft på alle områder fremover. 

  Derfor anbefaler KL, at rege-
ringen følger op med yderligere 
og markante regelforenklinger 
og dermed større frihed for den 
enkelte kommune.

Behov for øget udbud af 
kvalificeret arbejdskraft

Det er afgørende, at både regeringen, Folketinget, kom-
muner, virksomheder og lønmodtagere anerkender, at 
mangel på arbejdskraft kan kvæle det spirende opsving og 
dermed blive en alvorlig hæmsko for vækst og velfærd.

ANBEFALINGERNE I KL’S UDSPIL 
”MERE ARBEJDSKRAFT – KVALIFI-
CERET ARBEJDSKRAFT SKAL SIKRE 
VÆKST OG VELFÆRD”:

› Fortsatte reformer skal øge arbejdsudbud det
  – også blandt ledige på kanten af arbejds -
 markedet.
› Styrket mobilitet og rådighed skal sikre 

 arbejdskraft i hele landet.
› Uddannelsessystemet skal bidrage til et øget 

udbud af kvalificeret arbejdskraft.
› Ydelsesreform skal sikre incitamenter til at 

arbejde.
› Svage ledige skal sikres adgang til 

arbejdsmarkedet.
› Let adgang til udenlandsk arbejdskraft.
› Flygtninge som arbejdskraftpotentiale.

› HVORDAN VURDERER DU REKRUTTERINGS-
SITUATIONEN I DIN KOMMUNE/JERES OMRÅDE NU

Kilde: Momentum-undersøgelse blandt jobcentercheferne, gennemført i septem-
ber 2015.

Der er mangel på 
arbejdskraft inden for mange 

(flere end 3) fagområder

36%
Der er begyndende 

rekrutteringsproblemer inden 
for enkelte fagområder 

64% 

Der er ledig arbejdskraft 
inden for alle fagområder 

0%

› PERSONER PÅ INDKOMSTOVERFØRSEL, 1000 PERSONER

Kilde: Det Økonomiske Råds efterårsrapport 2015.

   Førtidspension, ledighedsydelse,  
 revalidering

   Folkepension 
   Efterløn, overgangsydelse, fleksydelse
   Støttet beskæftigelse 
  Sygedagpenge
   Barselsdagpenge
   Orlov
   Kontanthjælp
  Dagpenge og feriedagpenge
   Aktiverede dagpenge- og kontanthjælps-

 modtagere

0

1970 2014

200

400

600

800

1000

1200

3534



36 37

På landsplan gav 

83% 
af eleverne i 2015 udtryk for høj 

trivsel med hensyn til ro og 
orden.

Indsatsen med at skabe læring og trivsel 
for alle børn starter i dagtilbud. De første 
leveår har stor indflydelse på, hvordan 
børn klarer sig i skolen og som voksne.

KL har i 2015 haft fokus på at understøtte 
kommunernes arbejde med at løfte kvali-
teten af de tilbud og indsatser, der er mål-
rettet de mindste børn. Der er fx afholdt 
konferencer og temamøder om ”Kvalitet i 
dagtilbud” og afholdt inspirationsmøder 
om samarbejde med forældre om børns 
læring i dagtilbud og skole. 

På skoleområdet har kommunerne sat en 
stor og stærk bevægelse i gang. Landets 
kommuner og skoler er i færd med at om-
stille folkeskolen og lande en af de største 
og mest forandringskrævende reformer 
i folkeskolens historie. Det sker samtidig 
med, at kommunerne arbejder intenst 
med at skabe lærende og inddragende 
børne- og ungefællesskaber. Skolen skal 
være for alle, og så mange elever som over-
hovedet muligt skal kunne deltage i sko-
lens almene undervisning. Kommunerne 
er kommet et godt stykke vej, men er – na-
turligt nok – ikke i mål. Uanset hvor langt 
man når, kan man altid blive bedre. 

Der skal fortsat arbejdes intenst for at 
sikre, at alle børn og unge bliver så dyg-
tige, som de kan, trives og motiveres til vi-
dere uddannelse. I denne intense arbejds- 
og forandringsproces har kommuner og 
skoler brug for ro, tillid og opbakning.

Siden folkeskolereformen trådte i kraft, 
har KL samarbejdet med kommunerne 
om at nytænke indhold og organisering 
i skolen. Der er etableret et politisk sam-
arbejde, hvor alle kommuner kan mødes 

  For at understøtte kommunalbestyrelserne 
yderligere har KL lanceret et nøgletalskoncept 
for folkeskolen. Konceptet indeholder over 20 
nøgletal, der viser niveau og udvikling for hver 
kommune.

Børn og unge er Danmarks fremtid, og kommunernes 
dagtilbud og skoler er væksthus for alle børn og unges 
læring og trivsel. Kommunerne arbejder benhårdt på at 
udvikle tilbud og indsatser, som favner, stimulerer og 
udfordrer alle børn og unge. KL’s indsatser i 2015 har 
haft fokus på at understøtte og inspirere kommunerne i 
arbejdet på hele 0-18 års området. 

og drøfte reformens status og fremdrift to 
gange om året. Det er et samarbejde, som 
skal udvikles yderligere i 2016. KL har 
siden reformen og mest massivt i 2015 

holdt konferencer, 
møder, udgivet inspi-
rationsmaterialer m.v. 

Derudover har KL 
løbende gennem-
ført undersøgelser 
blandt de kommunale 
skoleforvaltninger. 

Resultaterne formidles til kommunal-
bestyrelserne, så de kan anvendes i den 
lokale proces og dialog om folkeskolen. KL 
bruger bl.a. materialet til at målrette KL’s 
samarbejde med kommunerne. Materialet 
bliver også brugt i KL’s kommunikation og 
i dialogen med folkeskolens øvrige parter 
om status for arbejdet med reformen samt 
i den løbende debat om reformen.

Digitale redskaber er helt afgørende for 
at understøtte arbejdet med kvalitet i 
dagtilbud og omstillingen til en ny skole. 

Læring og trivsel for 
alle børn og unge

KL har understøttet digitaliseringen mas-
sivt gennem tværkommunale og tværof-
fentlige projekter, konferencer m.v. Ikke 
mindst brugerportalsinitiativet som bl.a. 
skal sikre, at alle kommuner har en digital 
lærings- og kommunikationsplatform, 
som elever, medarbejdere og forældre 
bruger.

For at understøtte kommunalbestyrel-
serne yderligere har KL lanceret et nøg-
letalskoncept for folkeskolen. Konceptet 
indeholder over 20 nøgletal, der viser 
niveau og udvikling for hver kommune. 
Kommunerne får to gange om året til-
sendt en unik oversigt, hvor egne tal er 
fremhævet sammen med sammenlig-
ningskommunerne i de fem kommuner, 
som ligner den enkelte kommune mest 
ud fra socioøkonomiske data.

I de kommende år vil KL fortsat iværk-
sætte en række initiativer for at under-
støtte kommuner og skolers arbejde med 
at skabe øget læring og trivsel for alle 
børn og unge. 

› NØGLETAL FOR 2015

KL’s nøgletalsoversigt viser centrale tal for udvik-
lingen på folkeskoleområdet i alle kommuner. 
Nøgletallene fra november 2015 viser bl.a., at:

På landsplan var de 
gennemsnitlige afgangskarakterer

7,0 
 i skoleåret 2014/2015. 

Året før var det 6,7. 

På landsplan gav 

89% 
af eleverne i 2015 udtryk for høj 

faglig trivsel.

På landsplan gav 

93% 
af eleverne i 2015 udtryk for høj 

social trivsel.

Det gennemsnitlige
 elevfravær var 

5,3% 
i skoleåret 2014/2015. 

I 2014/2015 var 3 pct. af 
det samlede elevfravær 

sygefravær. 
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”Vi er landet med en overenskomst, der 
giver forenkling, er økonomisk ansvarlig, 
og som yderligere udvikler kommunerne 
som attraktive arbejdspladser. Det er 
jeg meget tilfreds med,” sagde Michael 
Ziegler, formand for KL’s Løn- og Perso-
naleudvalg, efter at KL og Forhandlings-
fællesskabet i februar 2015 indgik forlig 
for de cirka 500.000 medarbejdere i 
kommunerne. 

Den overordnede ramme for overens-
komstforhandlingerne var udviklingen 
i den måde, kommunerne løfter vel-
færdsopgaverne på. Velfærd skabes i dag 
i højere grad sammen med borgerne. Det 
ses bl.a. i ældreplejen, hvor der bliver ar-
bejdet med hverdagsrehabilitering. Også 
teknologi og digitalisering har stor betyd-
ning for den velfærd, som kommunerne 
leverer. Det stiller andre krav og forvent-
ninger til medarbejderne i kommunerne. 
Og det kræver en tilpasning af de kom-
munale overenskomster.

Derfor havde KL fire målsætninger for 
forhandlingerne:
› Effektiv anvendelse af ressourcerne 

og fokus på kerneopgaven til gavn for 
borgerne.

› Gode rammer for moderne ledelse.
› Enkel administration og ledelsesmæs-

sigt overblik.
› Konstruktiv, lokal dialog og samar-

bejde mellem ledelse og medarbejdere.

Ved overenskomstforhandlingerne blev 
der opnået resultater, som på en række 
områder lever op til målsætningerne.
Forliget med Forhandlingsfællesskabet 
indebar fx generelle lønstigninger på i alt 
5,42 pct. fordelt med 1,60 pct. i 2015, 1,50 
pct. i 2016 og 2,32 pct. i 2017, hvilket må 
beskrives som en økonomisk ansvarlig 
ramme.

På døgnområdet har arbejdstidsreglerne 
tidligere været deltaljerede og forskellige 
for de mange medarbejdergrupper. 

Gode resultater 
ved overenskomst-
forhandlingerne 
i 2015
Forenklede arbejdstidsregler på døgnområdet og ændringer i MED- 
systemet. Det er blot nogle af resultaterne ved overenskomstforhand-
linger i 2015. 

  Overens-
komsten giver 
forenkling, er 
økonomisk 
ansvarlig, 
og udvikler 
kommunerne 
som attrak-
tive arbejds-
pladser.   Forliget med Forhandlingsfællesskabet inde-

bar fx generelle lønstigninger på i alt 5,42 pct. 
fordelt med 1,60 pct. i 2015, 1,50 pct. i 2016 og 
2,32 pct. i 2017.

FORLIGET PÅ DØGNOMRÅDET 
INDEHOLDER I HOVEDTRÆK:

› Ens arbejdstidsregler for hele døgnområdet.
› Nye regler om planlægning og opgørelse af 

arbejdstiden.
› Ens regler for særlige fridage i den enkelte kom-

mune, bortfald af halve søgnehelligdage.
› En række fælles fortolkningsbidrag, der kan 

lette arbejdet for vagtplanlæggerne.
› Lørdagshonorering fra kl. 8.00 for alle.
› Aftenhonorering fra kl. 17.00 for alle.
› Omlægning af særydelser til pct.-tillæg på det 

døgnpædagogiske område, herunder omlæg-
ning af reglen om opsparing af frihed (37/3), 
samt forhøjet honorering.

› Bortfald af funktionslønstillægget til social- og 
sundhedspersonale for faste aften- og nattevag-
ter. Personlig ordning for allerede ansatte.

› Forhøjet aften og nat honorering for social- og 
sundhedspersonale.

› Øget fokus på dialog på arbejdspladsen mel-
lem leder og medarbejdere om arbejdstiden.

› LØNUDVIKLINGEN I KOMMUNERNE ER LØBET FRA LØNUDVIKLINGEN PÅ DET PRIVATE OMRÅDE

Indeks 1. kvartal 2007=100
Der blev aftalt en ændring af den såkaldte regu-
leringsordning, der forbinder den kommunale 
lønudvikling med den private. 

Hvis den private lønudvikling har ligget over den 
kommunale, udløses der fortsat en særlig regule-
ring af de kommunale medarbejderes lønninger på 
80 pct. af denne forskel i lønudviklingen. 

Hvis den private lønudvikling derimod har ligget 
under den kommunale, vil der fremover bliver 
modregnet med 100 pct. af forskellen i den kom-
munale lønudvikling.

Kilde: ”Velfærd i forandring – Udvikling af kerneopga-
ven gennem effektivitet, ledelse og dialog”.

  Forbrugspriser    Private   Staten   Regioner    Kommuner     

100

2008 2015

105

110

115

120

125

Det har gjort vagtplanlægningen admi-
nistrativt tungt, og ikke understøttet det 
tværfaglige samarbejde. Derfor var en for-
enkling af arbejdstidsreglerne på døgn-
området et afgørende krav fra KL’s side, i 
forhandlingerne med FOA, 3F, Sundheds-
kartellet og Socialpædagogernes Lands-
forbund om et nyt overenskomstforlig  
på det kommunale døgnområde. I år  
lykkedes det. Nu har de ca. 173.000  

medarbejdere, der er beskæftiget på 
ældre- og sundhedsområdet og på det so-
cialpædagogiske område mere ensartede 
og fleksible arbejdstidsregler. 

Samtidig blev der aftalt ændringer i pro-
cesserne omkring MED-systemet, som 
gør samarbejde og dialog mellem ledelse 
og medarbejderrepræsentanter mindre 
bureaukratisk. 

På lærerområdet indgik KL og Lærernes 
Centralorganisation forlig, hvor der blev 
udtrykt enighed om et fælles ansvar for  
at styrke positiv og konstruktiv dialog  

og samarbejde. 

Dette er blot et 
par eksempler på 
de aftaler, der blev 
indgået ved over-
enskomstforhand-
lingerne i 2015. 

Selvom KL nåede langt i forhold til at få 
indfriet målsætningerne, så mangler der 
stadig nogle tilpasninger i overenskomster 
og aftaler. Det vil KL arbejde videre på, når 
overenskomsterne skal fornyes i 2018.
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En væsentlig del af KKR’s arbejde er at 
indgå aftaler kommunerne imellem og 
med regionen og andre regionale aktører 
om indsatser på regionalpolitiske områ-
der med stor betydning for kommunerne. 
KKR har i 2015 haft fokus på at udmønte 
og implementere aftalerne. Det er sket i 
tæt dialog med kommunerne og andre 
aktører. 

Der har bl.a. været politisk fokus på 
at styre og sikre en effektiv drift af det 
specialiserede socialområde. Og på at 
sikre, at kommunerne i fællesskab stiller 

tilstrækkelige og kvalificerede tilbud til 
rådighed. Det er bl.a. sket ved fælles hen-
sigtserklæringer om takstnedsættelser i 
2016, som følger kommunernes generelle 
effektiviseringskrav. Og der har været fo-
kus på de specialiserede tilbud til voksne 
hjerneskadede og børn og unge med 
synshandicap. På det sociale område har 
KKR også været forum for drøftelser om 
samarbejdet mellem tilsynskommunerne 
og de øvrige kommuner.

I 2015 har sundhedsområdet fyldt meget 
i KKR’s arbejde. Lokalt og regionalt er 
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KKR giver bedre 
 regionale løsninger

udmøntningen af de fem sundhedsaftaler 
sat i værk, så det sikres, at borgere oplever 
et sammenhængende patientforløb fra 
indlæggelse på sygehuset til udskrivning 
i kommunen. Indgåelse af praksisplanaf-
talen med de praktiserende læger har 
også været i centrum. Og flere steder har 
den kommunale medfinansiering og 
realiseringen af det specialiserede syge-
husvæsen med bl.a. sygehuslukninger og 
besparelser været på dagsordenen.

KKR har arbejdet med at skabe de bedst 
mulige betingelser for vækst og regional 

udvikling. Det er bl.a. sket ved at un-
derstøtte tværkommunale indsatser på 
uddannelses- og beskæftigelsesområdet 
med henblik på at skaffe kvalificeret ar-
bejdskraft til virksomhederne. For KKR 
Nordjylland, Sjælland og Hovedstaden 
har der været en direkte involvering i 
skabelsen af business regionerne, hvor de 
konkrete initiativer finder sted.

KKR spiller også en vigtig rolle i dialogen 
mellem KL og kommunerne. Udkast til 
KL sundhedspolitiske udspil ”Sammen 
om sundhed” har bl.a. været drøftet på 

møder i de fem KKR'er med bestyrelses-
medlemmer fra KL, og input fra disse 
drøftelser er efterfølgende indarbejdet i 
det endelige udspil. 

I forbindelse med arbejdet i KL’s besty-
relse med at udforme strategien for den 
resterende del af valgperioden har KL’s 
formand i alle fem KKR'er holdt oplæg 
om fremtidens kommunestyre, KL og 
samspillet mellem KL og kommunerne. 
Her er bestyrelsens overvejelser drøftet 
med KKR-medlemmerne, inden bestyrel-
sen har vedtaget den endelige strategi.

De fem Kommunekontaktråd (KKR) arbejder sammen tæt sammen om  
vigtige opgaver, hvor hver enkelt kommune ikke kan opnå samme resultater 
hver for sig. Det gælder bl.a. kapacitet og styring af tilbud på det specialiserede 
socialområde, sundhedsområdet, praksisplaner, trafik og beskæftigelse. 

› KOMMUNALEUDGIFTER TIL DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

  Budget   Regnskab

  KKR 
spiller også 
en vigtig rolle 
i dialogen 
mellem KL og 
kommunerne.

Milliarder kroner (2016-pl)

Kilde: Danmarks Statistik og KL's egne beregninger.
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1

VIDENSDELING
KL understøtter kommunerne med implemen teringen af de sto-
re reformer på bl.a. skole-  og beskæftigelsesområdet. KL bidrager 
til videns delingen mellem kommunerne, samler kommunal-
politikere på tværs af kommuner for at drøfte udfordringer og 
pejlemærker i arbejdet og udarbejder inspirationsmateriale. 

2

KONFERENCER
KL afholder en lang række konferencer, 
hvor kommunalpolitikere, kommunale 
chefer og medarbejdere kan hente ny 
viden og inspiration. 

4

OK-FORHANDLINGER
KL forhandler de overenskomster og aftaler, der gælder 
for alle ansatte i kommunerne. I KL kan kommuner 
modtage løbende rådgivning i forhold til fortolkning 
af overenskomster og aftaler og i konkrete sager 
om fx barselsregler, personalesager mv. Medlems-
kommuner kan modtage rådgivning om principielle 
fortolkninger af KL’s aftaler om fx spørgsmål, der opstår 
i MED-systemet.

5

VEJLEDNING
KL vejleder kommuner, når der kommer ny lovgivning. Det sker 
bl.a. ved at afholde kurser, seminarer, udsende informationsmateri-
ale, vejledninger, budget- og tilskudsvejledninger og blanketter.

6

JURIDISK RÅDGIVNING
KL hjælper kommunerne med konkret juridisk rådgiv-
ning inden for kommunalret, forvaltningsret, perso-
nalejura m.v. herunder juridiske problemstillinger, der 
relaterer sig til udbud og virksomhedsoverdragelse.

7

WWW.KL.DK
På KL’s hjemmeside har kommunerne adgang til en 
række informationer og værktøjer, herunder dagligt 
kommunale nyheder, adgang til nyhedsbrevet Mo-
mentum og Dialogportalen, hvor medarbejdere og 
chefer har mulighed for at dele viden og erfaringer 
på en række områder.

8

PRESSEARBEJDE
KL sætter med dagligt pressearbejde 
fokus på de væsentlige og centrale 
kommunale temaer i medierne og på de 
sociale platforme. Det primære formål 
med indsatsen er at påvirke beslutnings-
tagere og interessenter for at skabe 
opmærksomhed om de store og vigtige 
opgave, der løses i og af kommunerne.

Det laver KL også
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NYHEDER WWW.KL.DK

MOMENTUM

DIALOG
PORTAL

3

EU
KL varetager på EU-niveau kom-
munernes interesser igennem 
politisk repræsentation i bl.a. 
Regionsudvalget, der indgår i den 
formelle EU-lovgivningsproces. 
Samtidig er KL repræsenteret med 
et sekretariat i Bruxelles, der på 
daglig basis interessevaretager 
over for EU-systemet, som i stigen-
de grad har indflydelse på danske 
kommuner.

IN
FO
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KL'S REGNSKAB 2015
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Ledelsespåtegning

Kontingent 2017
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Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for KL. 

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabs-
lovens regler for klasse A virksomheder med tilvalg af ledelses-
erklæring og pengestrømsopgørelse. Det er vor opfattelse, at 
årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af 
resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regn-
skabsåret 1. januar 2015 – 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvi-
sende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til delegeretmødets godkendelse.

Årets resultat udviser et overskud på 11,3 millioner kroner. 

Driftsresultatet i 2015 har været påvirket af en række ekstraordi-
nære poster fra 
› KL’s deponeringer i relation til salget af Kommunekemi.
› Likvidation i 2015 af Tarco A/S, hvor aktiviteterne blev frasolgt 

i 2005.
› Tilbagebetaling af for meget opkrævede ejendomsskatter  

siden 2004. 
› Udbytte fra KOMBIT i forbindelse med KL’s kapitalindskud i 

SKI A/S. 

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

Bestyrelsen foreslår kontingentet p/l-fremskrevet med i alt 1,1 
pct. fra 2016 til 2017.

Pris- og lønudviklingen i kommunerne fra 2016 til 2017 forven-
tes at blive 2,1 pct. Kontingentfremskrivningen baseres på den 
forventede kommunale pris og lønudvikling således, at afvigel-
ser mellem forventet og faktisk omkostningsudvikling reguleres 
i efterfølgende års kontingent.

Ved fastsættelse af kontingentsatsen for 2016 har det vist sig, at 
de anvendte pris og lønskøn for årene 2014 – 2016 samlet set 
har været 1,0 pct. for høje, i forhold til de aktuelle satser og de 
nye skøn for perioden. Afvigelsen indregnes som en regulering 
af den foreslåede kontingentsats for 2017.

Endvidere foreslår bestyrelsen, at kontingentet ekstraordinært 
nedsættes med 1 pct. fra og med 2017, således at den samlede 
fremskrivning af kontingentet fra 2016 til 2017 udgør 0,1 pct. 
og at kontingentet i 2017 dermed udgør 3.576,79 kroner pr. 100 
indbyggere (indbyggertal pr. 1. januar 2014). 

KØBENHAVN, DEN 11. FEBRUAR 2016

Martin Damm Jacob Bundsgaard
Lars Krarup  Kirsten Terkilsen 
Jørn Pedersen Jens Ive 
Carl Christian Ebbesen Preben Andersen
Michael Ziegler Anna Mee Allerslev
Erik Nielsen  Anker Boye
Frank Jensen Thomas Kastrup-Larsen
Thomas Adelskov  Mette Touborg 
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 1. januar – 
31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resul-
tatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgø-
relse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bil-
lede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. 

december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og 
pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 
i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

KØBENHAVN, DEN 11. FEBRUAR 2016

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Keld Østerdal
statsautoriseret revisor 

Samlet set har der i 2015 været ekstraordinære indtægter for i  
alt 9,7 millioner kroner, mens overskuddet fra den ordinære 
drift kan opgøres til 1,6 millioner kroner.

KL’s egenkapital er ved årets udgang opgjort til 800,5 millio-
ner kroner. I forhold til primo året er egenkapitalen reguleret 
med årets overskud og med en forskydning i kapitalandelen i 
Kommunernes Revision på minus 15,5 millioner kroner. For-
skydningen i Kommunernes Revision kan henføres til at pensi-
onsforpligtelsen for tjenestemandsansatte ikke kan nedskrives 
svarende til årets pensionsudbetalinger. Samlet set er KL’s egen-
kapital dermed reduceret med 4,3 millioner kroner i 2015.

KL's regnskab 2015

46,4 pct,
Kontingent

0,7 pct.
Sekretariatsbidrag

46,5 pct.
Konsulent- og 

kursusvirksomhed

6,4 pct.
Finansielle indtægter

› FINANSIERINGENS SAMMENSÆTNING 2015 › OMKOSTNINGERNES FORDELING 2015

7,8 pct.
Møde- og 

forhandlings virksomhed

15,2 pct.
Husleje og kontorhold

14,7 pct.
Omkostninger 

ved konsulent- og 
kursusvirksomhed

62,2 pct.
Personaleomkostninger
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Balance 
pr. 31. december

Resultatopgørelse 
1. januar – 31. december

1. JANUAR – 31. DECEMBER  2015 2014
 KRONER KRONER

  
Kontingent 195.625.605 192.499.346
Indtægter ved konsulent- og kursusvirksomhed 196.108.858 187.788.743
Sekretariatsbidrag  3.000.305 2.893.350

Indtægter i alt 394.734.768 383.181.439

Personaleomkostninger  -255.341.753 -241.604.371
Omkostninger ved konsulent- og kursusvirksomhed -60.342.260 -62.268.715
Møde- og forhandlingsvirksomhed -32.092.565 -33.933.107
Andre eksterne omkostninger -61.113.437 -65.615.478
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver -1.354.067 -1.101.322

Resultat før finansielle poster -15.509.314 -21.341.554

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder 
og associerede virksomheder 1.889.817 0
Gevinst ved salg af kapitalandele 2.532.210 0
Andre finansielle indtægter 22.370.235 21.903.600

Årets resultat 11.282.948 562.046

 2015  2014 
  KRONER  KRONER 

AKTIVER
Materielle anlægsaktiver 3.996.018     5.350.085 
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 242.618.750    242.618.750 
Kapitalandele i associerede virksomheder 3.457.000   3.007.000 
Andre værdipapirer og kapitalandele 165.000  165.000 
Deponeringer 137.207.198  138.042.937 
Gældsbrev 350.000.000  350.000.000 

Anlægsaktiver i alt 737.443.967  739.183.772 

   
Igangværende projekter 159.004  34.187 
Tilgodehavender fra salg 27.542.976 106.558.369 
Andre tilgodehavender 14.546.385 10.303.760 
Værdipapirer 381.332.563 371.313.068 
Likvide beholdninger 93.719.533 29.657.680 

Omsætningsaktiver i alt 517.300.461 517.867.064 
   
Aktiver i alt 1.254.744.428 1.257.050.836 

PASSIVER   
Egenkapital 800.477.999 804.734.907 
Pensionsforpligtelser 106.368.919 106.091.855 
Deponeringer 137.207.198 138.042.937 
Negativ kapitalandel i tilknyttet virksomhed 83.715.857 68.176.000 
Leverandører af varer og tjenesteydelser 14.794.294 27.045.568 
Anden gæld 112.180.161 112.959.569 

Passiver i alt 1.254.744.428 1.257.050.836 
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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
KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM Jørgen Hammer Sørensen (O), 
Mariagerfjord
1. VICEBORGMESTER Daniel Nyboe Andersen (B), Aalborg
KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM Torben Hansen (A), Randers
BORGMESTER Birgit Stenbak Hansen (A), Frederikshavn
BORGMESTER Steen Dahlstrøm (A), Middelfart
KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM Jesper Kiel (Ø), Svendborg.

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

BORGMESTER 
Mette Touborg (F) 
Lejre

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

KOMMUNALBESTY
RELSESMEDLEM 
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

BORGMESTER 
Anker Boye (A) 
Odense

ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSUDVALGET

FORMAND BORGMESTER Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg 
Kommune 
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
KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM 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
KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM Mette Nielsen (A), Viborg
BORGMESTER Jacob Bjerregaard (A), Fredericia.

INTERNATIONALT UDVALG

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

LØN- OG PERSONALEUDVALGET

FORMAND BORGMESTER Michael Ziegler, Høje Taastrup (C) 
NÆSTFORMAND BORGMESTER Steen Christiansen, Albertslund (A)
1. VICEBORGMESTER Ib Poulsen (O), Thisted
KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM Emrah Tuncer (B), Holbæk
BORGMESTER Mette Touborg (F), Lejre
BORGMESTER Laurids Rudebeck (V), Tønder
KOMMUNALBESTYRELSESMEDLEM Helge Bo Jensen (Ø), Albertslund
BORGMESTER Thomas Gyldal Petersen (A), Herlev
MEDLEM AF BORGERREPRÆSENTATIONEN Mette Laurberg (A), 
København.

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 Esbersen 
(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 
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KL’s direktion

ADM. DIREKTØR 
Kristian Wendelboe

DIREKTØR 
Kristian Heunicke

DIREKTØR 
Jane Wiis

CHEFØKONOM 
Morten Mandøe

SEKRETARIATSCHEF 
Solvejg Schultz-Jakobsen

DELEGERETMØDE

REPRÆSEN-
TANTSKAB

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's organisation


