
  
KL’s beretning 
2014



Indhold
3
6

22

44
50

FORORD
04 Til borgernes bedste

KL’S ARBEJDE MED REFORMER I 2014
08 Omstilling til fremtidens velfærd 
10 Kommunesamarbejde styrker omstilling til en ny skole 
12 Kommunalt samspil om realisering af beskæftigelsesreformen 
14 Mere digitalisering og ny teknologi – til gavn for borgerne 
16 Mere kommunal indflydelse på almen praksis og lægedækning 
18 Sundhedsuddannelser i superligaen 
20 De kommunale beredskaber i forandring

ANDRE STORE INDSATSER I 2014
24 Danmark i forandring 
26 Fremtidens kommunestyre og forvaltningspolitik 
28 Stor solidaritet og ansvarlighed bragte budgetterne i hus 
30 Digitalisering skal sikre et sammenhængende Danmark 
32 De udsatte børn – fremtiden er deres 
34 Kommunerne har fokus på de unges uddannelsesvalg 
36 Veldokumenterede, meningsfulde og virksomme sociale indsatser 
38 Kommunerne fortsætter udviklingen af det nære sundhedsvæsen 
40 Behov for færre og bredere overenskomster 
42 KKR løser regionale udfordringer

KL’S REGNSKAB 2014

KL’S ORGANISATION 
52 Bestyrelse 
53 Udvalg 
54 KKR-formænd og -næstformænd 
55 Direktion 
 
  

Forord

Det er vigtigt, at 
kommunerne har 
mulighed for at udvikle 
sig forskelligt under 
hensyntagen til meget 
forskellige vilkår.

“

Indholdsfortegnelse
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Til borgernes bedste
På Kommunalpolitisk Topmøde 2014 blev der valgt ny bestyrelse for KL. Den nye besty-
relse har fra starten slået fast, at linjen fra sidste periode med et proaktivt KL skal fasthol-
des og styrkes yderligere.

Sammenhængskraften blandt kommunerne og den gensidige forståelse for hinandens 
udfordringer er en vigtig forudsætning for, at KL med troværdighed kan indgå aftaler og i 
sidste ende levere resultater med regeringen og andre partnere.

Danmark undergår i disse år store forandringer på grund af befolkningsbevægelser og 
globalisering. Når danskerne flytter fra by til land udfordrer det velfærden, velstanden og 
balancen i Danmark. Derfor er det vigtigt, at kommunerne har mulighed for at udvikle sig 
forskelligt under hensyntagen til meget forskellige vilkår. Alle kommuner skal have mulighed
for at udnytte deres potentialer bedst muligt.

Det fortsatte fokus på reformer af den borgernære velfærd er et andet rammevilkår, der 
også må forventes at præge de kommende mange år. Store reformer er allerede vedta-
get på Christiansborg: Folkeskolen og beskæftigelsesområdet for at nævne et par af de 
 seneste og største. Men flere vil komme til. Reformerne skal sikre, at velfærden udvikles og 
fremtidssikres. Kommunerne og KL arbejder målrettet på at realisere reformerne.

Det er et grundvilkår i de kommende år, at vi i den offentlige sektor skal gøre mere  
med mindre.

Løbende tilpasninger og effektivisering er derfor i dag et fast punkt på dagsordenen. Kom-
munerne tager ansvar for fremtidens velfærd “nedefra”. Skolestrukturer tilpasses, specia-
liserede tilbud omlægges, ældre trænes til at kunne klare mere selv, flere elever inkluderes 
i skolerne, og nye ledelsesformer indføres. Det er bare enkelte nedslag. Det er ikke lette 
beslutninger. Men det er vigtige beslutninger. Kommunerne har et stålsat fokus på at sikre 
den bedst mulige velfærd for borgerne inden for de givne rammer.

Værdien af lokalpolitiske beslutninger ses tydeligst, når vi ændrer på den velfærd, der 
 betyder mest for borgerne. Kommunerne er tættest på og de bedste til at tænke hele   
vejen rundt. 

KL lægger på delegeretmødet i 2015 op til at drøfte og beslutte, om der skal igangsættes 
en undersøgelse af mulighederne for en fusion mellem de to interesseorganisationer KL og 
Danske Regioner.  Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en debat om struk-
turerne i den offentlige sektor, men en debat om, hvorvidt der skal udarbejdes en undersø-
gelse af mulighederne for en fusion mellem de to interesseorganisationer. 

I denne beretning kan du læse om KL’s forskellige indsatser og arbejde med reformer i 
2014, om en række andre store indsatser og få indblik i KL’s regnskab 2014 samt KL’s 
 organisation.

God læselyst.

Martin Damm   Kristian Wendelboe

Det er et grundvilkår i 
de kommende år, at vi 
i den offentlige sektor 
skal gøre mere med 
mindre.

“
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KL’s arbejde 
med reformer 
i 2014

Det er kommunerne, 
der har nøglen til at 
sikre, at reformarbejdet 
reelt implementeres 
og i sidste ende giver 
bedre service.

“
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Omstilling til  
fremtidens velfærd

KL’s bestyrelse bakker op om, at der er 
brug for at reformere velfærden, og har i 
2014 sat ekstra skub på arbejdet med at 
implementere de store velfærdsreformer. 

Samtidig med, at store reformer på fx 
 arbejdsmarkeds- og undervisningsområdet 
ruller ud fra Christiansborg, har kommunal-
politikerne sat sig i spidsen for at reformere 
velfærden lokalt. Omstillinger med at gå fra 
eksklusion til inklusion i specialundervisnin-
gen, hverdagsrehabilitering på ældreområ-
det, udviklingen i det nære sundhedsvæsen 
og nye ledelsesstrukturer i blandt andet 
dagtilbud landet over er eksempler på, at 
kommunalpolitikere driver velfærdsrefor-
merne fremad lokalt. 

Både det reformarbejde, der foregår på 
Christiansborg og i kommunalbestyrel-
serne, er afgørende for at fremtidssikre 
velfærden. Når reformer er vedtaget i Folke-
tinget, begynder arbejdet for alvor, og det 
er kommunerne, der har nøglen til at sikre, 
at reformarbejdet reelt implementeres og i 
sidste ende giver bedre service. 

Det er i kommunerne reformerne bliver til 
virkelighed og skaber konkrete forandringer 

for borgere og virksomheder. Og de 98 
kommunalbestyrelser har taget et meget 
stort ansvar for at forny og fremtidssikre 
Danmark. KL arbejder både for at sikre 
indflydelse på kommunernes vegne cen-
tralt, men spiller også ind i kommunernes 
moderniseringsarbejde lokalt, og KL har 
stort fokus på, at der er størst mulig lokal 
forankring af reformerne.

På folkeskoleområdet er dette først og 
fremmest sket igennem en tæt politisk dia-
log mellem KL og kommunalbestyrelserne 
om målene i reformen og de nødvendige 
beslutninger om folkeskolens indhold og 
økonomi. Men også gennem en lang række 
konferencer, kurser og seminarer for knap 
4.500 kommunale medarbejdere og ledere 
fra alle 98 kommuner.

Samme metode er brugt på blandt andet 
beskæftigelsesområdet og sundhedsom-
rådet. I de følgende artikler er beskrevet en 
række områder, hvor KL i 2014 har arbejdet 
fokuseret med at støtte op om vigtige refor-
mer af kerneområder i velfærdssamfundet - 
for at sikre, at Danmark og kommunestyret 
står bedre rustet til fremtidens udfordringer.

KL’s arbejde med reformer i 2014 — Omstilling til fremtidens velfærd KL’s arbejde med reformer i 2014 — Omstilling til fremtidens velfærd

Det er i disse år, Danmark skal fremtidssikres, så 
der også i fremtiden er råd til velfærd, der er god og 
ordentlig. Det er der fokus på fra Christiansborg og i 
de 98 kommunalbestyrelser landet over.Det er i kommunerne 

reformerne bliver til 
virkelighed og skaber 
konkrete forandringer 
for borgere og 
virksomheder. 

“
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Kommunesamarbejde 
styrker omstilling til 
en ny skole

KL’s arbejde med reformer i 2014 — Kommunesamarbejde styrker omstilling til en ny skole KL’s arbejde med reformer i 2014 — Kommunesamarbejde styrker omstilling til en ny skole

 68
kommuner deltager i mindst ét 
samarbejde om folkeskolen.

 6
faglige samarbejder hvor 
interesserede kommuner er 
sammen om at udvikle indsatser  
i skolen er startet i 2014.

Kommunerne er godt i gang med omstil-
lingen til en ny skole, hvor alle elever bliver 
så dygtige, som de kan, samtidig med at 
de trives. Her er der kommet nye under-
visningsformer på skemaet, som sammen 
med tydeligere læringsmål skal give bedre 
muligheder for at imødekomme elevernes 
forskellige behov. 

Udviklingen af en ny skole tager tid, fordi 
den både kræver en stor indholdsmæssig 
ændring og en kulturforandring. Derfor 
prioriterer KL at understøtte kommunernes 
arbejde. I foråret 2014 inviterede KL alle 
kommuner til et samarbejde om realiserin-
gen af en ny folkeskole. Med kommune-
samarbejdet ønsker KL at understøtte 
kommunerne i at fastholde fokus, retning 
og nytænkning i forandringsarbejdet. 
 Samtidig giver samarbejdet mulighed for 
videndeling mellem kommunerne.

KL’s kommunesamarbejde består af en poli-
tisk del, hvor udvalgsformanden og et med-
lem af fagudvalget samt en forvaltningsre-
præsentant fra hver kommune inviteres til et 
KL-møde to gange om året. 

Derudover har KL etableret en række fag-
lige samarbejder, hvor interesserede kom-
muner er sammen om at udvikle indsatser i 
skolen. Seks faglige samarbejder er startet 
i 2014, og i alt 68 kommuner deltager i 
mindst ét samarbejde.

Ud over kommunesamarbejdet har KL 
sammen med kommunale repræsentanter 
udarbejdet en række inspirationsmaterialer 
og løbende udbudt forskellige konferencer, 
møder m.v. om blandt andet reformen. KL 
deltager også selv i en lang række styre-, 
arbejds- og referencegrupper om fx følge-
forskning om reformen, inklusion, tilsynet 
med folkeskolen m.v. 

Der skal fortsat arbejdes vedholdende 
på alle niveauer for at udfolde de mange 
indsatser og mål, som folkeskolerefor-
men lægger op til. I de kommende år vil 
KL derfor fortsat iværksætte en række 
initiativer for forskellige kommunale mål-
grupper, ligesom der fortsat er behov for 
kommunalpolitisk fokus og opbakning til 
 omstillingsprocessen. 

KL har i 2014 arbejdet for at understøtte kommunernes 
realisering af en ny folkeskole. Her er videndeling mellem 
kommunerne et nøgleord. KL har på den baggrund startet 
et omfattende kommunesamarbejde.“

KL har etableret følgende faglige  
samarbejder om folkeskolen i 2014

1.  Samarbejde om økonomi 
og ressourcestyring

2.  Samarbejde om målstyring,  
data og resultatopfølgning

3.  Samarbejde om  
kommunikation

4.  Samarbejde mellem 
folkeskolen, Ungdommens 
Uddannelsesvejledning  
og ungdomsuddannelser

5.  Samarbejde om faglig  
ledelse

6.  Samarbejde om udsatte 
børn og unges skolegang

KL har etableret 
en række faglige 
samarbejder, hvor 
interesserede  
kommuner er  
sammen om at  
udvikle indsatser i 
skolen.
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Kommunalt samspil  
om realisering af 
beskæftigelsesreformen

Implementering af reformerne på beskæftigelsesområdet 
er en vigtig opgave i valgperioden 2014-2018. KL etablerer 
derfor et tæt samspil med kommunerne om at realisere en 
ny beskæftigelsesindsats.

KL har på beskæftigelsesområdet – lige-
som på folkeskoleområdet – igangsat et 
stort realiseringsarbejde i tæt samspil med 
kommunerne. Målet er at realisere en ny 
beskæftigelsesindsats, som kan favne de 
seneste års mange omfattende reformer 
af førtidspension, fleksjob, kontanthjælp, 
sygedagpenge og senest beskæftigelses-
reformen for de forsikrede ledige.

KL’s sigtepunkter i omstillingen handler 
især om at styrke den kommunalpolitiske 
handlekraft på alle niveauer, understøtte det 
tværkommunale samarbejde i regi af KKR og 
om at skærpe fokus på effekter og resultater. 

Forud for reformen afholdte KL politiske 
møder om beskæftigelsesreformen i både 
Øst- og Vestdanmark. Hertil kommer, 
at KL via det politiske partnerskab om 
 beskæftigelse arbejder tæt sammen med 
en række kommuner om at udvikle det 
politiske ejerskab til indsatsen. I alt 26 
kommuner har været med i projektet. KL 
har ligeledes i regi af KKR en tæt dialog 
mellem kommunerne regionalt, for at ruste 
alle fem KKR til deres opgaver med at 
styrke det tværkommunale samarbejde om 
beskæftigelsesindsatsen. Samtidig sker der 
en koordinering på tværs af de fem KKR i 
forhold til de kommunale medlemmer af de 
nye regionale arbejdsmarkedsråd ved at 
samle medlemmerne på landsplan.

KL har et særskilt fokus på ledelsesudvik-
ling i jobcentrene blandt andet via et tre 
dages ledelsesprogram: jobFOKUS. I 
programmet har 90 kommuner deltaget 
med 600 deltagere fordelt på camps seks 
forskellige steder i landet. Målgruppen er 
ledelsen af beskæftigelsesindsatsen i den 
enkelte kommune, og programmet skal un-
derstøtte implementeringsprocessen i den 
enkelte kommune. 

Endelig er der i forbindelse med reformen 
afsat 150 millioner kroner i perioden 2015-
2020 til kompetenceudvikling og videre-
uddannelse af medarbejdere i a-kasser og 
jobcentre. KL arbejder blandt andet for, 
at indholdet i kompetenceudviklingsaktivi-
teterne matcher behovene i beskæftigel-
sesindsatsen, og at midlerne udmøntes 
 fleksibelt og decentralt.

Et andet vigtigt ben i implementeringen af 
reformerne er den ændrede styring med 
refusionsomlægningen, der giver kommu-
nerne et større økonomisk ansvar. KL bak-
ker op om en refusionsomlægning, så kom-
munerne får en endnu større tilskyndelse 
til at få ledige i arbejde. Men de byrdefor-
delingsmæssige konsekvenser af omlæg-
ningen er meget store. KL forventer derfor, 
at regeringen vil gøre sit til at imødegå de 
byrdefordelingsmæssige konsekvenser ved 
at lave ændringer i udligningssystemet. 

“

KL’s arbejde med reformer i 2014 — Kommunalt samspil om realisering af beskæftigelsesreformen KL’s arbejde med reformer i 2014 — Kommunalt samspil om realisering af beskæftigelsesreformen

KL’s implementering af  
beskæftigelsesreformen

 90
kommuner har deltaget i 
ledelsesprogrammet JobFOKUS.

 600
mennesker har deltaget  
i JobFOKUS. 

 6
camps forskellige steder i landet 
afholdte JobFOKUS.

1. Lokalpolitisk fokus
 
  •  Politikertræf: to møder i Øst- og Vestdanmark  

i september 2014 

 •  Politisk partnerskab (anden etape med 
 deltagelse af 14 kommuner) 

2.  Ledelsesprogram for ledere i  
jobcentre

 •  90 kommuner indgår med 600 fra chef gruppen 
på beskæftigelsesområdet dvs. direktører, 
 beskæftigelses-/jobcenterchefer og afdelings-/
teamledere med flere (enkelte ydelseschefer og 
ledelseskonsulenter)

 •  Gennemført fem steder i landet i november - 
 januar 2015

3.  Kompetenceudvikling for  
medarbejdere i jobcentrene

 •  Med fokus på blandt andet borgerkontakt,  
virksomhedskontakt og administrative  
opgaver/stabsopgaver

4. Digitalisering
 
 •  Regelsættet skal gøres digitaliseringsvenligt

 •  Fremme samspil mellem selvbetjening og  
sagssystemer

 •  Digital understøtning af borgerens aktive  
medvirken

5.  Samarbejde med  
Beskæftigelsesministeriet

 •  Dialog om lovgivning

 •  Samarbejde omkring implementering, fx  
rammerne for det fælles forløb med a-kasserne

KL har et særskilt fokus 
på ledelsesudvikling 
i jobcentrene blandt 
andet via et tre dages 
ledelsesprogram: 
jobFOKUS.
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Mere digitalisering  
og ny teknologi – til 
gavn for borgerne

KL har i 2014 understøttet kommunerne i overgangen til 
digital kommunikation. Her har et væsentligt indsatsområde 
været at få styrket mobil- og bredbåndsdækningen i  
hele landet.

Udvikling af den kommunale velfærd 
 gennem ny teknologi og digitalisering er 
højt på dagsordenen i kommunerne og 
KL. I 2014 var især digital kommunikation 
mellem borgere og kommuner i fokus. Det 
er afgørende, at borgere er trygge ved at 
benytte digitale indgange, uanset om det 
er selvbetjeningsløsninger eller digital post, 
det drejer sig om. Og borgerne har taget 
godt imod den store kommunale indsats.

De digitale og teknologiske hjælpemidler 
kan være med til at øge livskvaliteten for de 
borgere, der har behov for hjælp til praktiske 
gøremål og personlig pleje. Derfor har KL 
etableret Center for Velfærdsteknologi, der 
skal være med til at udbrede erfaringer i brug 
af digitale og teknologiske hjælpemidler. 

Det øgede fokus på digitale indsatser 
 kræver, at adgangen til mobil- og bredbånd 
er i tilstrækkelig kvalitet. Desværre oplever 
flere borgere i dag store huller i mobil- og 
bredbåndsdækningen. Både i byområder 
og i yderområder. 

Derfor har KL presset på fra mange vinkler i 
2014 for at synliggøre og underbygge beho-
vet for bedre mobil- og bredbåndsdækning 
i hele Danmark. Det har resulteret i en aftale 
med regeringen om, at der gennemføres en 
kortlægning af dækningen, så der på sigt kan 
blive bedre dækning. Senest har regeringen 

i sin vækstpakke “Danmark i arbejde” fra 
december 2014 foreslået en række initiativer, 
der imødekommer kommunernes ønsker om 
at sikre bedre mobil- og bredbåndsdækning 
i hele landet og mere plads på frekvenserne, 
så flere brugere kan være på nettet samtidig.

I 2014 har KOMBIT gennemført udbud 
af en lang række af de løsninger, der skal 
erstatte kommunernes monopolløsninger 
fra KMD. Et bærende element i monopol-
bruddet er, at de nye løsninger skal ske 
med udgangspunkt i den fælles rammearki-
tektur, så digitale og teknologiske løsninger 
understøtter kommunernes ansvar for den 
borgernære velfærd. Samtidig med at der 
høstes effektiviseringsgevinster. 

Der er i 2014 indgået aftale med regerin-
gen om en brugerportal for folkeskolen. 
Initiativet bliver det næste i rækken af de 
store fælles initiativer, der gennemføres i 
disse år for at placere folkeskolen solidt 
i den digitale tidsalder. Kommunerne har 
 allerede investeret betydelige beløb i net-
værk på skolerne og indkøbt digitale lærer-
midler. Med brugerportalsinitiativet bindes 
det hele sammen gennem moderne digitale 
platforme for kommunikation og tilrettelæg-
gelse af læringsforløb, som kommunerne 
anskaffer, og det hele understøttes af en 
fælles infrastruktur, som udvikles i samar-
bejde med Undervisningsministeriet.

KL’s arbejde med reformer i 2014 — Mere digitalisering og ny teknologi – til gavn for borgerne KL’s arbejde med reformer i 2014 — Mere digitalisering og ny teknologi – til gavn for borgerne

Det er afgørende, at borgere er trygge ved 
at benytte digitale indgange, uanset om 
det er selvbetjeningsløsninger eller digital 
post, det drejer sig om.

“

Selvbetjeningsgrad – udvalgte kommunale løsninger

Ansøgning om  
EU-sygesikring

Ansøgning om  
optagelse i dagtilbud

Kilde: Digitaliseringsstyrelsen

Anmeldelse af flytning

2013 20142013 2014

72%

88% 87%
93%

2013 2014

63%

83%
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Mere kommunal  
indflydelse på almen 
praksis og lægedækning

KL har i mange år ønsket et mere forpligtende samarbejde 
med almen praksis om især de borgere, der er meget 
afhængige af både kommunen og almen praksis. Med de 
nye praksisplanudvalg er det nu muligt. 

En af praksisplanudvalgenes opgaver er at 
udarbejde praksisplaner for de enkelte regi-
oner og aftale, hvilke opgaver almen praksis 
skal løfte. Det gælder blandt andet syge-
besøg og indsatser for lettere psykisk syge. 
En anden vigtig opgave for praksisplanud-
valgene er at sikre lægedækning og bedst 
mulig anvendelse af lægefaglige ressourcer. 
Kommunerne har fem pladser i hvert praksis-
planudvalg, regionerne har tre og Praktise-
rende Lægers Organisation (PLO) tre.

Kommunerne har med praksisplanudval-
gene i langt højere grad end tidligere 
mulighed for at få indflydelse på, hvilke op-
gaver lægerne kan løse. I marts 2014 faldt 
en ny aftale med Praktiserende Lægers 
Organisation (PLO) og Regionernes Løn-
nings- og Takstnævn på plads. Den nye 
sundhedslov og aftalen er et gennembrud i 
forhold til kommunernes rolle i udviklingen 
af det nære sundhedsvæsen – og cemen-
terer kommunerne, som en central aktør på 
sundhedsområdet.

Til at understøtte arbejdet med praksispla-
nerne flyttes 210 millioner kroner fra den 
centrale aftale til det decentrale råderum til 
målrettet genanvendelse i praksisplanud-

valgene, hvis kommuner, region og lægerne 
er enig om dette i den enkelte region.  
I forlængelse af denne decentralisering har 
kommunerne og regioner afsat 100 milli-
oner kroner hver til dækning af nye lokale 
opgaver, der aftales i praksisplanudvalgene. 
Disse 410 millioner kroner indfases inden 
for overenskomstperioden. 

De fem kommunale medlemmer af praksis-
planudvalgene forhandler på vegne af alle 
kommuner inden for hver region. Det kræver, 
at kommunerne taler med én stemme i for-
hold til almen praksis i udvalgene. Derfor bli-
ver samarbejdet i KKR helt centralt i forhold 
til at skabe grundlaget for de fem kommu-
nale medlemmers forhandlinger. KKR skal 
også være med til at sikre en smidig proces.

KL har derfor nedsat et sekretariat for ar-
bejdet med praksisplaner (KLAP). Det over-
ordnede formål er at understøtte de fem 
udvalg med at lave praksisplaner. KLAP har 
blandt andet igangsat en række forhand-
lingsforberedende seminarer for praksispla-
nudvalgenes medlemmer og de lokale se-
kretariater, samt udarbejdet støttemateriale, 
der blandt andet afklarer, hvordan de lokale 
midler udmøntes og styres lokalt.

KL’s arbejde med reformer i 2014 — Mere kommunal indflydelse på almen praksis og lægedækning KL’s arbejde med reformer i 2014 — Mere kommunal indflydelse på almen praksis og lægedækning

Gennemsnitsalder for praktiserende 
læger i kommunerne 210

millioner kroner flyttes fra den 
centrale aftale til det decentrale 
råderum til at understøtte arbejdet 
med praksisplanerne.

Kilde: Analystik/Ugeskrift for Læger
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Sundhedsuddannelser  
i superligaen

Vejen til et sundhedsvæsen i superligaen går via 
uddannelse. Det er KL’s ambition at løfte kvaliteten i 
sundhedsuddannelserne gennem et styrket fokus på 
opgaverne i det nære sundhedsvæsen og en tværgående 
sammenhæng i sundhedsuddannelserne. Det har sat 
gang i en debat på tværs af aktører. 

KL’s udspil “Next Practice i sundheds-
uddannelserne” blev offentliggjort i januar 
2014. Udspillet var startskuddet til en 
debat om, hvordan udviklingen af det nære 
sundhedsvæsen kobles til indholdet i en 
række centrale sundhedsfaglige  
grunduddannelser.

Udspillet har givet genklang i debatter og 
udspil fra andre parter på området. I såvel 
Ministeriet for Uddannelse og Forsknings ud-
dannelsesfremsyn som Sundhedskartellets 
uddannelsesprojekt går KL’s anbefalinger om 
en styrket sammenhæng således igen.

KL’s ambition er klar: De sundhedsfaglige 
uddannelser skal afspejle sundhedsvæs-
nets opgaver og struktur og dermed sikre 
de nyuddannede kompetencer til at hånd-
tere de krav, som borgere og patienter 
 stiller til sundhedsvæsnet. 

Udviklingen i sundhedsvæsnet indebærer, 
at kompetencen til at skabe sammenhæng 
mellem sundhedsopgaverne og kommu-
nens øvrige velfærdsydelser styrkes. Som 
kommuner er vi også på dette område helt 
afhængige af veluddannede medarbejdere, 
der kan se på tværs til gavn for borgerne.
Alt dette betyder, at sundhedsuddannel-
serne skal styrke de nyuddannede i at sam-
arbejde på tværs af fagligheder omkring 
plejen og behandlingen af borgeren. 

Som praktikansvarlig for en række af sund-
hedsuddannelserne har kommunerne et 
særligt ansvar for at sikre sammenhæn-
gende sundhedsuddannelser. KL arbejder 
derfor på at konkretisere, hvordan prak-
tikken på en række sundhedsuddannelser 
fremadrettet tilrettelægges, så den under-
støtter et sammenhængende  
sundhedsvæsen.

Ministeriet for Uddannelse og Forskning 
har igangsat en revision af en række sund-
hedsfaglige bacheloruddannelser. KL vil i 
det arbejde sikre, at fokus rettes på såvel 
det nære sundhedsvæsen som tværgående 
praktikforløb i en række centrale  
sundhedsuddannelser. 

KL’s arbejde med reformer i 2014 — Sundhedsuddannelser i superligaen KL’s arbejde med reformer i 2014 — Sundhedsuddannelser i superligaen

Sundhedsplejersker Sygeplejersker 

Udvikling i autoriseret sundhedspersonale  
i kommunerne 2007-2014

Kilde: KRL

Ergo-fys basis Sosu-assistenter 

Den stigende kompleksitet i de kommunale sundhedsopgaver stiller krav om 
flere kompetencer hos det kommunale sundhedspersonale. Figuren viser ud-
viklingen i antal ansatte inden for fire forskellige sundhedsuddannelser  siden 
2007 (index 100). Stigningen for de fire grupper indikerer kommunernes 
øgede behov for kvalificeret sundhedspersonale siden kommunalreformen.
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De kommunale 
beredskaber  
i forandring

Som en del af økonomiaftalen for 2015 er det 
aftalt at reducere de nuværende 86 kommunale 
beredskabsenheder til maksimalt 20 – blandt andet 
for at få en ny og mere effektiv opgaveløsning på 
beredskabsområdet.  

Det er forudsat, at kommunerne under ét 
skal effektivisere for henholdsvis 50 milli-
oner kroner i 2015 og 75 millioner kroner 
i 2016. Disse penge bliver taget i bloktil-
skuddet. Derudover er det forudsat, at der 
kan frigøres 100 millioner kroner til omprio-
riteringer i kommunerne. 

Det har været op til kommunerne at finde 
sammen i nye fællesskaber. Det er lykke-
des efter et stort politisk arbejde i alle dele 
af landet, så der nu som aftalt etableres 
 maksimalt 20 beredskabsenheder. 

KL understøtter processen ved at stille vi-
den til rådighed og løbende yde rådgivning 
til kommunerne om etableringen af de nye 
beredskabsenheder, som skal være i drift 
fra starten af 2016.

KL har udsendt – og vil også fremadrettet 
udsende – informationsmateriale om de 
 juridiske, økonomiske, beredskabsfaglige 
og overenskomstmæssige rammer for at 
etablere de nye beredskabsenheder. 

Desuden vil KL svare på de mange spørgs-
mål, der løbende bliver rejst i processen 
– blandt andet på en række regionale 
 temamøder for kommunale medarbejdere. 

Endelig er KL i tæt dialog med staten for at 
sikre gode lovgivningsmæssige rammer for 
arbejdet i de nye enheder.

Det er vigtigt, at de nye kommunale enhe-
der bliver bæredygtige og kan løfte den del 
af aftalen mellem regeringen og KL, der 
indebærer, at der skal flyttes statslige be-
redskabsopgaver ud til de nye kommunale 
enheder. Strukturændringerne på bered-
skabsområdet indebærer også, at der skal 
gennemføres effektiviseringer og struktur-
ændringer i staten.

KL’s arbejde med reformer i 2014 — De kommunale beredskaber i forandring KL’s arbejde med reformer i 2014 — De kommunale beredskaber i forandring

KL understøtter 
processen ved at stille 
viden til rådighed og 
løbende yde rådgivning 
til kommunerne om 
etableringen af de nye 
beredskabsenheder, 
som skal være i drift fra 
starten af 2016.

“

20
Efter et stort politisk arbejde 
i alle dele af landet, etableres 
der nu som aftalt maksimalt 20 
beredskabsenheder.



Andre store 
indsatser 
i 2014 “ KL vil foretage en 

række analyser og 
komme med konkrete 
forslag, der adresserer 
den udfordring, at 
ikke alle kommuner 
kan blive vækstcentre. 
Til gengæld skal 
alle egne af landet 
have mulighed for at 
få det bedste ud af 
det potentiale, de nu 
engang har.
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Andre store indsatser i 2014 — Danmark i forandringAndre store indsatser i 2014 — Danmark i forandring

På Kommunalpolitisk Topmøde i marts 2014 satte KL 
 fokus på den stigende urbanisering med analyserap porten 
“Danmark i forandring”. Rapporten har to hovedkon-
klusioner: For det første, at Danmark igennem de senere 
år har oplevet en stigende urbanisering. For det andet at 
 Danmark har en generel udfordring med lav vækst  
og  produktivitet.

Såvel urbaniseringen som den svage vækst 
udfordrer Danmark. Urbaniseringen udfor-
drer bæredygtigheden i de lokalsamfund, 
der oplever tilbagegang i befolkningen. 
Økonomisk såvel som kulturelt. Og den 
svage vækst sætter den danske velfærd og 
velstand i al almindelighed under pres. 

Som en del af “Danmark i forandring” vil 
KL foretage en række analyser og komme 
med konkrete forslag, der adresserer den 
udfordring, at ikke alle kommuner kan 
blive vækstcentre. Til gengæld skal alle 
egne af landet have mulighed for at få det 
bedste ud af det potentiale, de nu engang 
har. “Danmark i Forandring” vil på den 
baggrund sætte fokus på følgende fem 
 problemstillinger:

—  Hvordan kan man skabe rammer, hvor 
der er større fokus på værditilvækst og 
udnyttelse af vækstpotentialer i alle egne 
af landet? Her er der mange strenge 
at spille på – både i forhold til uddan-
nelses-, beskæftigelses- og erhvervs-
fremmesystemet.

—  Hvordan kan vi udnytte landets naturlige 
forudsætninger for geografisk sammen-
hæng endnu bedre til at styrke vækst og 
balance? Her er det især infrastrukturen 
og planlægning, der er de væsentlige 
redskaber.

—  Hvordan skaber vi de bedst mulige 
rammer for understøttelse af funktionelle 

sammenhænge, hvor myndigheder, virk-
somheder og andre aktører med betyd-
ning for vækstsamarbejder og “aftaler en 
arbejdsdeling” om at udnytte synergier? 

—  Hvordan skaber vi bedre rammer for, 
at kommunerne kan tilpasse sig til 
 forandringerne, som uundgåeligt følger 
af globaliseringen og urbaniseringen? 

Nogle rammer er udstukket af Folketinget, 
regeringen og centraladministrationen. 
 Andre rammer kan kommunerne selv 
 påvirke. KL’s forslag vil både sætte fokus 
på, hvilke benspænd der fra centralt hold 
begrænser vækst og udvikling, samt hvad 
kommunerne kan gøre for at løfte sig selv 
og hinanden. 

Indsatsen løber i hele denne kommunale 
valgperiode, og de første forslag vil blive 
præsenteret i forbindelse med Kommunal-
politisk  Topmøde 2015.

Danmark i forandringBefolkningsvækst i kommunerne 2009-
2014 i %

Kilde: Danmarks Statistik

 < -5

 -5 – -2

 -2 – 0

 0 – 2

 2 – 5

 > 5

Rudersdal

Hørsholm

Allerød

Furesø

Tårnby
Ishøj

Rødovre

Høje-Taastrup

Herlev

Glostrup

Gentofte

Dragør

Brøndby

Ballerup

Frederiksberg

København

Hjørring

Aalborg

Jammerbugt

Mariagerfjord

Rebild

Læsø

Vesthimmerland

Frederikshavn

Viborg

Thisted

Skive

Morsø

Hedensted

Ringkøbing-Skjern

Ikast-Brande

Aarhus

Skanderborg

Samsø

Silkeborg

Randers

Odder

Favrskov

Norddjurs

Syddjurs

Struer
Lemvig

Holstebro

Herning

Vejle

Kolding

Horsens

Fredericia

Aabenraa

Vejen

Varde

Fanø

Esbjerg

Tønder

Billund

Haderslev

Langeland
Svendborg

Odense

Nyborg

Kerteminde

Faaborg-Midtfyn

Assens

Middelfart

Bornholm

Næstved

Lolland

Lejre

Sorø

StevnsSlagelse

Ringsted

Kalundborg

Faxe

Holbæk

Odsherred

Gribskov

Roskilde
Greve

Solrød

Halsnæs

Køge

Frederikssund

Egedal

Hillerød

Helsingør

Fredensborg

Nordfyn

Ærø

Brønderslev

Gladsaxe

Lyngby-Taarbæk

HvidovreVallensbæk

Guldborgsund

Vordingborg

Sønderborg

Albertslund

Rudersdal

Hørsholm

Allerød

Furesø

Tårnby
Ishøj

Rødovre

Høje-Taastrup

Herlev

Glostrup

Gentofte

Dragør

Brøndby

Ballerup

Frederiksberg

København

Hjørring

Aalborg

Jammerbugt

Mariagerfjord

Rebild

Læsø

Vesthimmerland

Frederikshavn

Viborg

Thisted

Skive

Morsø

Hedensted

Ringkøbing-Skjern

Ikast-Brande

Aarhus

Skanderborg

Samsø

Silkeborg

Randers

Odder

Favrskov

Norddjurs

Syddjurs

Struer
Lemvig

Holstebro

Herning

Vejle

Kolding

Horsens

Fredericia

Aabenraa

Vejen

Varde

Fanø

Esbjerg

Tønder

Billund

Haderslev

Langeland
Svendborg

Odense

Nyborg

Kerteminde

Faaborg-Midtfyn

Assens

Middelfart

Bornholm

Næstved

Lolland

Lejre

Sorø

StevnsSlagelse

Ringsted

Kalundborg

Faxe

Holbæk

Odsherred

Gribskov

Roskilde
Greve

Solrød

Halsnæs

Køge

Frederikssund

Egedal

Hillerød

Helsingør

Fredensborg

Nordfyn

Ærø

Brønderslev

Gladsaxe

Lyngby-Taarbæk

HvidovreVallensbæk

Guldborgsund

Vordingborg

Sønderborg

Albertslund

Rudersdal

Hørsholm

Allerød

Furesø

Tårnby
Ishøj

Rødovre

Høje-Taastrup

Herlev

Glostrup

Gentofte

Dragør

Brøndby

Ballerup

Frederiksberg

København

Hjørring

Aalborg

Jammerbugt

Mariagerfjord

Rebild

Læsø

Vesthimmerland

Frederikshavn

Viborg

Thisted

Skive

Morsø

Hedensted

Ringkøbing-Skjern

Ikast-Brande

Aarhus

Skanderborg

Samsø

Silkeborg

Randers

Odder

Favrskov

Norddjurs

Syddjurs

Struer
Lemvig

Holstebro

Herning

Vejle

Kolding

Horsens

Fredericia

Aabenraa

Vejen

Varde

Fanø

Esbjerg

Tønder

Billund

Haderslev

Langeland
Svendborg

Odense

Nyborg

Kerteminde

Faaborg-Midtfyn

Assens

Middelfart

Bornholm

Næstved

Lolland

Lejre

Sorø

StevnsSlagelse

Ringsted

Kalundborg

Faxe

Holbæk

Odsherred

Gribskov

Roskilde
Greve

Solrød

Halsnæs

Køge

Frederikssund

Egedal

Hillerød

Helsingør

Fredensborg

Nordfyn

Ærø

Brønderslev

Gladsaxe

Lyngby-Taarbæk

HvidovreVallensbæk

Guldborgsund

Vordingborg

Sønderborg

Albertslund



KL’s beretning 2014

2726

KL’s beretning 2014

Danmark har et stærkt kommunestyre baseret på det repræ-
sentative demokrati. Aldrig har kommunalbestyrelserne haft 
så stor betydning for udviklingen af den borgernære velfærd, 
som de har i dag. Men verden omkring os står ikke stille, 
og der er behov for, at kommunestyret løbende udvikler og 
ruster sig til nye udfordringer. Derfor har KL’s bestyrelse sat 
fokus på kommunestyrets fremtidige position, den politiske 
ledelsesopgave i kommunerne og forvaltningspolitikken. 

I Danmark udvikles velfærdssamfundet tæt 
på borgerne. Det lokalpolitiske lederskab gør 
forskellen, når den lokale velfærd skal priori-
teres, omstilles og fornys. Det skaber en solid 
demokratisk forankring af velfærden, hvor 
beslutningstagerne er i øjenhøjde med de 
borgere, der bliver berørt af beslutningerne. 

Kommunestyrets rammevilkår er dog under 
forandring og udfordringerne står i kø de 
kommende 10-15 år. Kommunerne skal 
bland andet:

—  Håndtere folkevandringer fra land til by.

—   Ruste sig til en demografisk udvikling, 
hvor færre skal forsørge flere. 

—  Navigere i et landskab, hvor virksomheder 
bliver stadig mere konkurrenceudsatte og 
arbejdskraften mere mobil.

—  Håndtere stigende kompleksitet og 
 hastighed i beslutningsprocesser. 

—  Tilpasse sig en strammere offentlig  
økonomi.

—  Indfri voksende forventninger til politiske 
velfærdsreformer.

Udviklingen skaber ikke bare udfordringer for 
de enkelte kommuner, men påvirker rammen 
om hele det repræsentative kommunestyre. 
Et stærkt kommunestyre og repræsentativt 
lokaldemokrati er ikke givne størrelser. For 
at bevare kommunestyrets styrke og brede 
 opbakning, må kommunerne også kunne 
 levere løsninger på fremtidens udfordringer. 

Derfor har KL’s bestyrelse besluttet at 
formulere visioner for fremtidens repræsen-
tative lokaldemokrati de kommende 10-15 
år. De næste 10-15 år kræver “nye svar”. 
Og at vi får identificeret kernen i politisk 
ledelse. 

Arbejdet er sat i gang og KL lancerede på 
KØF i januar 2015 pjecerne “Nye ramme-
vilkår for topledelse” og “Ledelsesfælles-
skaber om kerneydelsen” med inspiration til 
den ledelsesdebat, der altid er på dagsor-
denen, og som er et vigtigt led i kommune-
styrets udvikling. Arbejdet med Fremtidens 
kommunestyre fortsætter i 2015.

Fremtidens  
kommunestyre og 
forvaltningspolitik

Andre store indsatser i 2014 — Fremtidens kommunestyre og forvaltningspolitikAndre store indsatser i 2014 — Fremtidens kommunestyre og forvaltningspolitik

“I Danmark udvikles 
velfærdssamfundet 
tæt på borgerne. Det 
lokalpolitiske lederskab 
gør forskellen, når den 
lokale velfærd skal 
prioriteres, omstilles  
og fornys.
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Kommunalpolitikerne over hele landet har i 2014 udvist 
stor ansvarlighed og solidaritet for at bringe budgetterne 
for 2015 inden for de aftalte rammer.

Økonomiaftalen for 2015 skabte plads til at 
udbygge de kommunale sundhedsopgaver 
med 350 millioner kroner. Til gengæld blev 
anlægsniveauet sænket til 17,5 milliarder 
kro-ner mod godt 18 milliarder kroner i 
2014.

Et vigtigt fokus i forhandlingerne var kom-
munernes finansieringsmuligheder, hvor 
det lykkedes at videreføre det særlige 
 finansieringstilskud med to milliarder kroner 
som bloktilskud og en milliarder kroner, der 
fordeles efter objektive kriterier. Hertil kom-
mer en lånepulje på 500 millioner kroner til 
kommuner med lav likviditet. Finansierings-
tilskuddet hænger i høj grad sammen med 
arbejdet for et Danmark i balance, hvor det 
også lykkedes at få igangsat initiativer om 
blandt andet et kritisk gennemsyn af plan-
loven.

Det indgik også i aftalen, at fem væsent-
lige opgaver blev fastholdt på kommunale 
hænder: kontanthjælp, sygedagpenge, 
helbredstillæg, økonomisk friplads til dagin-
stitutioner samt beboerindskudslån, mens 
fem mindre opgaver flyttes til Udbetaling 
Danmark. Endvidere blev det aftalt, at 
 kommunerne senest den 1. januar 2016 
har etableret maksimum 20 nye tværkom-
munale beredskabsenheder samt at der 

skal ses på bedre styringsmuligheder i 
forsyningssektorerne. På forsyningsområ-
det er der nedsat en arbejdsgruppe, som 
skal afdække, om der i forsyningssekto-
rerne er behov for at ændre reglerne for de 
 styringsmæssige forhold mellem kommune 
og selskaber.

Aftalen betød en stram økonomi i kommu-
nerne i 2015, og under budgetlægningen 
har kommunerne derfor samarbejdet tæt 
for at overholde de økonomiske rammer. 
Der var stort pres, ikke mindst på anlægs-
området, men det lykkedes med kirurgisk 
præcision at komme i mål. Det er et udtryk 
for stor ansvarlighed og solidaritet kommu-
nerne imellem.

På skattesiden har kommunerne også i 
den grad leveret varen. Her reducerer 31 
kommuner deres udskrivningsprocent, 
grundskyldspromille eller dækningsafgift 
for erhvervsejendomme for et samlet beløb 
svarende til ca. 300 millioner kroner. Fem 
kommuner hæver skatten med tilsammen 
godt 100 millioner kroner. Samlet giver 
det en skattenedsættelse på næsten 200 
 millioner kroner.

Stor solidaritet og 
ansvarlighed bragte 
budgetterne i hus

Andre store indsatser i 2014 — Stor solidaritet og ansvarlighed bragte budgetterne i husAndre store indsatser i 2014 — Stor solidaritet og ansvarlighed bragte budgetterne i hus

350
millioner kroner til at 
udbygge de kommunale 
sundhedsopgaver.

500
millioner kroner i en 
lånepulje til kommuner 
med lav likviditet.

Den faseopdelte budgetlægning 

 

Bevægelser i anlæg og drift i  
budgetprocessen 

Aftalen betød en stram økonomi 
i kommunerne i 2015, og under 
budgetlægningen har kommunerne 
derfor samarbejdet tæt for at overholde 
de økonomiske rammer. 

“

“Det lykkedes med 
kirurgisk præcision 
at komme i mål. Det 
er et udtryk for stor 
ansvarlighed og 
solidaritet kommunerne 
imellem.

  Anlæg

  Service

Tæt dialog mellem KL og kommuner

1.8 mia kr.

-1.2 mia kr.

Ultimo august

1.3 mia kr.

-1.0 mia kr.

Medio sept.

-0.3 mia kr.

0.1 mia kr.

Ultimo sept.

-0.2 mia kr.

0.2 mia kr.

Medio okt.

Juli August September Oktober

Økonomiaftalen 
indgås

KL indsamler tal 
for 98 kommuner

KL indsamler tal 
for 98 kommuner

B98 B98

Budget
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Andre store indsatser i 2014 — Digitalisering skal sikre et sammenhængende DanmarkAndre store indsatser i 2014 — Digitalisering skal sikre et sammenhængende Danmark

Digitalisering giver unikke muligheder for, at kommunerne 
kan udvikle og forbedre servicen til gavn for borgere 
og virksomheder. Både ved at levere den smartere og 
billigere samt ved at fastholde nærheden til borgerne. Ikke 
mindst til dem, som har særlige behov. I 2015 færdiggøres 
en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi, som skal 
lede arbejdet med digitalisering frem mod 2020.

Kommunerne er langt fremme med at 
anvende teknologi og digitale løsninger i 
hverdagen, og borgerne i Danmark hører til 
blandt de absolut mest it-parate i verden. 
Mere end otte ud af ti danskere er på nettet 
dagligt, og mange anvender smartphones el-
ler tablets i hverdagen. En it-parat befolkning 
vil naturligt forvente en moderne kommunal 
sektor, hvor der er nem adgang til kommuni-
kation og information af de samme kanaler, 
som borgerne anvender i deres dagligdag.

Kommunerne arbejder allerede tæt sam-
men om at skabe gode digitale løsninger, 
der skaber gevinster i form af fx mere ef-
fektiv administration og bedre service. En 
stor del af den fælles indsats sker inden for 
rammen af den fælleskommunale digitale 
strategi for 2011-2015 og handlingspla-
nen med knap 40 projekter, som omsætter 
 strategien til praksis. 

KL og kommunerne har i 2014 arbejdet 
på at formulere den nye fælleskommunale 

digitaliseringsstrategi. En ny strategi skal 
både bygge videre på de mange resultater, 
som er skabt med den nuværende strategi 
og sætte nye pejlemærker. Strategien skal 
sikre, at vi udnytter de muligheder, som 
teknologien skaber til at håndtere de udfor-
dringer, som Danmark står overfor. Vi skal 
i 2020 have en service, der er nær, sam-
menhængende og tilgængelig. Servicen 
skal leveres med udgangspunkt i borgernes 
og virksomhedernes behov – og det er 
kommunerne garanter for. 

Digitalisering kræver også samarbejde på 
tværs af kommuner, regioner og staten. Og 
her sker samarbejdet inden for rammerne af 
en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, 
som skal udarbejdes i løbet af 2015. Her 
bør der være fokus på at forbedre vilkår 
og rammer for arbejdet med digitalise-
ring. Fælles løsninger som Digital Post og 
 NemId skal løbende forbedres, og love og 
regler skal forenkles, så det letter arbejdet i 
den digitale tidsalder. 

Digitalisering  
skal sikre et 
sammenhængende 
Danmark

Vi skal i 2020 have en service, der er 
nær, sammenhængende og tilgængelig.
Servicen skal leveres med udgangspunkt 
i borgernes og virksomhedernes behov – 
og det er kommunerne garanter for. 

“
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Andre store indsatser i 2014 — De udsatte børn – fremtiden er deresAndre store indsatser i 2014 — De udsatte børn – fremtiden er deres

Alle børn og unge skal være en del af fællesskabet.  
De fleste danske børn og unge trives, men der er fortsat 
for mange, som har en kaotisk opvækst og har svært ved 
at stå på egne ben som voksne. 

KL igangsatte i 2014 arbejdet med en ny 
politisk vision for børne- og ungeområdet. 
Målet er, at alle børn og unge skal være en 
del af fællesskabet.

Som en del af visionen præsenterer KL 
i marts 2015 et udspil på området for 
udsatte børn og unge. Det bygger på tre 
pejlemærker: 

—  Tidlig og forebyggende indsats. Det 
tværprofessionelle samarbejde skal 
styrkes.

—  Helhedsorienteret indsats. Børnene og 
deres forældre skal opleve at være i dia-
log med én kommune.

—  Målrettet indsats. Der skal fokus på ef-
fekt i foranstaltningerne.

Kommunerne står midt i et paradigmeskifte; 
fra at have henvist børn og unge med sær-
lige behov til specialiserede tilbud, er kom-
munerne godt i gang med en omstilling, 
der sikrer, at alle børn og unge kan være 
i et almindeligt dagtilbud, gå i skole, få en 
ungdomsuddannelse og have et fritidsliv på 
lige vilkår.

Og den tilgang skal udvikles og styrkes. 
Frem for ukritisk at tage fat i de foran-
staltninger, som er på hylderne, skal der 
fokuseres på, hvordan vi rent faktisk støtter 

det enkelte barn og den unge i en positiv 
udvikling i eget liv.

Skal det for alvor lykkes at give alle børn 
og unge bedre muligheder, kræver det 
 konsekvent og professionel ledelse, der 
tager livtag med sagsbehandlingen. 
 
Børnene selv skal være en del af løsningen, 
ligesom også forældrene har en helt afgø-
rende rolle. Lige så vigtigt er, at det nære 
netværk omkring børnene og de unge samt 
det omgivende samfund har et stort ansvar.

Samtidig skal vi i kommunerne i langt 
 højere grad dokumentere vores indsatser 
og basere os på forskning. 

I udspillet “De udsatte børn – fremtiden er 
deres”, kommer KL med en række konkrete 
anbefalinger til en styrket indsats, der tager 
udgangspunktet i barnet og de unge og 
disses muligheder for et godt liv. Anbefalin-
gerne bygger på forskning og er udviklet i 
samarbejde med en række kommuner. 

De udsatte børn 
– fremtiden er deres

“
Højest fuldførte uddannelse Tilknytning til arbejdsmarkedet

Kilde: KL-analyser baseret på data fra Danmarks Statistik

Forældre til anbragte børn er typisk selv udfordrede på flere fronter og er 
væsentligt ringere stillet socialt end andre forældre. Mange er ufaglærte  
og har en svag tilknytning til arbejdsmarkedet.

3.   Omfatter lønmodtagere, selvstændige, uddannelsessøgende og personer på orlov (barsels-, 
uddannelses- m.m.) samt øvrige selvforsørgende, som ikke modtager nogen offentlige ydelser.

4.  Omfatter dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.
5.  Omfatter ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og personer i forrevalidering
6.  Omfatter sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse, fleksjob, efterløn m.m..

1.   Omfatter personer med grundskole eller gymnasial uddannelse, som højest fuldførte uddannelse 
(ikke-kompetencegivende uddannelser) samt personer uden registreret uddannelse.

2.   Omfatter korte, mellemlange og lange videregående uddannelser

Forældrenes uddannelsesniveau  
og tilknytning til arbejdsmarkedet

Vi skal i kommunerne 
i langt højere grad 
dokumentere vores 
indsatser og basere  
os på forskning. 

 Ufaglærte1

 Erhvervsfaglig uddannelse

 Videregående uddannelse2

  Beskæftigede/ 
uddannelsessøgende3

 Ledige4

  Kontanthjælp  
(ikke-arbejdsmarkedsparate)5

 Førtidspension

 Øvrige6

9,5%

7,4%

51,1%19,6%

12,4%

Forældre til anbragte 
børn og unge

Forældre til anbragte 
børn og unge

12,9%

54,1%33,0%

4,8%
3,3%3,7%

83,2%

4,9%

Alle forældre til  
0–17 årige

Alle forældre til  
0–17 årige

37,4% 25,7%

36,9%
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Andre store indsatser i 2014 — Kommunerne har fokus på de unges uddannelsesvalgAndre store indsatser i 2014 — Kommunerne har fokus på de unges uddannelsesvalg

Kommunerne har en interesse i at sikre en god 
overgang til ungdomsuddannelserne, i at stille krav til 
uddannelsesinstitutionerne og i at tage ejerskab til, at 
flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Et vigtigt mål i erhvervsuddannelsesrefor-
men fra 2014 er, at flere unge skal vælge 
en erhvervsuddannelse lige efter 9. eller 10. 
klasse. Hvis målsætningen skal opfyldes, er 
indsatsen i folkeskolens udskoling og i den 
kommunale UU-vejledning (Ungdommens 
Uddannelsesvejledning), der vejleder unge 
om valg af ungdomsuddannelse og fremti-
digt erhverv, afgørende. 

På samme tid omfatter reformen en stor 
reduktion af opgaver og økonomi i den 
kommunale UU-vejledning. KL har kritiseret 
denne modsætning mellem mål og midler 
kraftigt. Både i drøftelser med Under-
visningsministeriet, i økonomiforhandlinger 
for 2015 mellem KL og regeringen samt i 
KL’s høringssvar. 

Erhvervsskolerne og praktikvirksomhe-
derne har selv et stort ansvar for at skabe 
et attraktivt uddannelsesmiljø for de unge. 
Erhvervsuddannelsernes status i samfun-
det, fx blandt forældrene, skal hæves. KL 
har dog også det standpunkt, at folkesko-
len skal mere på banen, hvis flere elever 
skal vælge en erhvervsuddannelse. Det kan 
ske med en åben skole og samarbejde med 
erhvervsskoler, gymnasier og virksomheder. 
KL har blandt andet foreslået, at man i 7.-9. 
klasse arbejder med valgfag og linjer, som 
er tonet i retning af fagområder på ung-
domsuddannelserne. Det sker allerede i en 
række kommuner.

Samarbejdet mellem udskolingen, erhvervs-
skoler og gymnasier er kun omfattet af 
begrænsede forpligtelser. Derfor anbefaler 
KL, at man politisk og ledelsesmæssigt 
prioriterer dette samarbejde lokalt, både 
i kommunen og på uddannelsesinstitutio-
nerne, da det vil være afgørende for, om 
målene i reformen af erhvervsuddannel-
serne bliver indfriet. KL er i løbende dialog 
med blandt andet DI og Undervisnings-
ministeriet om erhvervsskolernes og virk-
somhedernes medansvar for, at reformerne 
kommer til at virke.

For at hjælpe arbejdet på vej har KL iværk-
sat et samarbejde med 26 kommuner, som 
gennem faglige input og erfaringsudveks-
ling sætter fokus på omlægningerne af 
UU-vejledningen og samarbejdet mellem 
udskolingen og ungdomsuddannelserne. 
Kommunerne har også som arbejdsgiver 
en interesse i dialog og samarbejde med 
de uddannelsesinstitutioner, som leverer de 
kommende kommunale medarbejdere. 

Kommunerne står desuden med en større 
gruppe af unge, som fanges mellem 
 kontanthjælpsreformen og erhvervsuddan-
nelsesreformen. Sidstnævnte hæver ad-
gangskravene, mens førstnævnte pålægger 
flere unge at påbegynde en ungdomsud-
dannelse. KL arbejder derfor for, at inklu-
sion bliver et tema i ungdomsuddannel-
serne på samme måde som i folkeskolen. 

Kommunerne har  
fokus på de unges 
uddannelsesvalg

9. og 10. klasseelevernes  
uddannelsesvalg i 2014, fordelt på klassetrin

Kilde: UNI•C baseret på udtræk fra optagelse.dk pr. 19. marts 2014

Gennem de sidste ti år er erhvervsuddannelserne kommet til at fylde 
mindre og mindre i de unges bevidsthed. Det afspejler sig i uddannel-
sesvalget efter 9. og 10. klasse. I en 9. klasseårgang er det nu lidt under 
otte pct. som vælger en erhvervsuddannelse, 40 pct. vælger gymnasiet 
og næsten halvdelen vælger at gå i 10. klasse.

*Note1: Omfatter egu samt ungdomsuddannelse for unge med særligt behov.
** Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet

26
kommuner har KL 
iværksat et samarbejde 
med for at sætte fokus 
på omlægningerne af 
UU-vejledningen og 
samarbejdet mellem 
udskolingen og 
ungdomsuddannelserne.

9. klasse – i alt 64.730 10. klasse – i alt 34.066 9. og 10. klasse  
– i alt 98.796

KL arbejder for, at 
inklusion bliver et tema i 
ungdomsuddannelserne 
på samme måde som i 
folkeskolen.

“

 10. klasse

 Erhvervsuddannelser

 Gymnasiale uddannelser

  Særligt tilrettelagte 
ungdomsuddannelser* 

 Øvrigt**

3,4%
0,3%

7,6%
48,3%

40,5%
24,3%

1,5%5,5%
2%

66,7%

4,1%
0,9%

13,3%

49,5% 32,1%
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Andre store indsatser i 2014 — Veldokumenterede, meningsfulde og virksomme sociale indsatser Andre store indsatser i 2014 — Veldokumenterede, meningsfulde og virksomme sociale indsatser 

Udsatte børn og unge skal have bedre og lige muligheder, 
og udsatte voksne skal hjælpes til en bedre tilværelse. 
Sådan lyder udgangspunktet for regeringens sociale 
2020-mål, hvor KL og kommunerne spiller en afgørende 
rolle i realiseringen.

Regeringen fremsatte i 2013 ni sociale 
2020-mål for de mest udsatte og sårbare 
grupper i samfundet. Det er blandt andet 
mål for misbrugsindsatsen, skolegang for 
udsatte børn og unge samt hjemløse – alle 
kommunale kerneopgaver. 

Regeringen og KL blev i økonomiaftalen for 
2015 enige om, at der er tale om ambitiøse 
mål, som sætter retning for den sociale ind-
sats i kommunerne i de kommende år. 

2020-målene lægger sig tæt op af tanke-
gangen i KL’s socialudspil “Investér før det 
sker”, der lægger vægt på, at socialpoli-
tikken begynder i familien, og at borgeren 
som udgangspunkt er den fremmeste eks-
pert i eget liv. 

KL og regeringen er enige om, at målene 
først og fremmest nås ved, at de sociale 
indsatser bliver givet med afsæt i den til 
enhver tid aktuelt bedste viden. Ministeriet 
for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 
forhold har på sin hjemmeside kommune-
fordeling af data for de sociale 2020-mål, 
så kommunerne kan se deres egne resul-

tater på en række af de områder, der er 
opstillet mål for. Enkelte mål er endnu ikke 
operationaliseret.

Det er afgørende for KL’s arbejde med 
2020-målene, at der ikke iværksættes 
snup-tags-løsninger på disse uhyre 
 komplekse områder. De metoder, der rul-
les ud til kommunerne, skal således være 
veldokumenterede, meningsfulde og virk-
somme. Arbejdet med 2020-målene skal 
sikre  læring og bedre indsatser.

Til hvert af de ni sociale mål foretages der-
for en række analyser og undersøgelser. 
Disse kortlægger de muligheder, der er 
for lokalt at præge udviklingen i en gunstig 
retning. Samtidig blotlægger analyserne 
barrierer for at opnå målene. Fx er en af 
barriererne for at bekæmpe hjemløshed 
 udbuddet af billige boliger i kommunerne.

Opnåelse af målene kræver, at alle parter 
omkring det enkelte mål løfter sammen – 
det gælder både staten og kommunerne, 
men også uddannelsesinstitutioner, kvinde-
krisecentre og lignende.

Veldokumenterede, 
meningsfulde og 
virksomme sociale 
indsatser 

1.  Udsatte børn og unges uddannelse:

  Mindst 50 pct. af udsatte børn og unge har som 
25-årige gennemført en ungdomsuddannelse.
De udsatte børns faglige niveau i læsning og 
matematik skal forbedres.

2.   Udsatte børn og unges kriminalitet:

  Andelen af 15-17-årige udsatte unge, der begår 
kriminalitet og får en fældende strafferetlig afgø-
relse, skal falde med mindst 25 pct. Det svarer 
til en andel på højst ni pct.

3.  Kontinuitet i anbringelser:

  Andelen af anbringelser, der bryder sammen, 
skal falde med mindst 30 pct. Det svarer til, at 
andelen af sammenbrud højst må udgøre  
fire pct.

4. Hjemløse:

  Antallet af hjemløse i Danmark reduceres med 
mindst 25 pct. Det svarer til et niveau på højst 
4.000 personer. Andelen af borgere, der vender 
tilbage til et herberg eller et forsorgshjem inden 
for det første år efter udskrivning til egen bolig, 
må højst udgøre 20 pct.

5.  Kvinder i voldelige relationer:

  Andelen af kvinder på kvindekrisecentre, der har 
behov for mere end ét ophold, reduceres med 
mindst 30 pct. Det svarer til en andel på højst 
25 pct.

6. Stofmisbrug:

  Andelen af borgere, som afslutter et behand-
lingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med 
reduktion i misbruget, øges til mindst 50 pct.

  Antallet af narkorelaterede dødsfald skal redu-
ceres og fastholdes på et niveau på højst 200 
personer. Det svarer til en reduktion på mindst 
30 pct.

7. Prostitution:

  Der igangsættes et arbejde med at forbedre 
datagrundlaget på prostitutionsområdet med 
henblik på at overveje på sigt at fastsætte mål 
for området.

8.  Bedre data for alkoholbehandling:

  Der igangsættes et arbejde med at forbedre 
datakvaliteten inden for alkoholmisbrugsbehand-
ling med henblik på at opstille mål for indsatsen 
på området.

9. Psykiatri:

  Regeringen vil som en del af regeringens plan 
for psykiatriområdet opstille mål for den spe-
cialiserede behandling over for mennesker med 
svær psykisk sygdom.

2020-målene lægger sig 
tæt op af tankegangen i 
KL’s socialudspil “Investér 
før det sker.”

“

De ni sociale 2020-mål
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Andre store indsatser i 2014 — Kommunerne fortsætter udviklingen af det nære sundhedsvæsenAndre store indsatser i 2014 — Kommunerne fortsætter udviklingen af det nære sundhedsvæsen

Kommunerne arbejder målrettet med forebyggelse 
og udvikling af de patientrettede indsatser. Det blev 
anerkendt i 2014, hvor der blev plads til at styrke den 
nære sundhed yderligere.

Sundhedsområdet og udviklingen af det 
nære sundhedsvæsen har været højt på 
KL’s dagsorden, siden KL i 2012 lancerede 
udspillet om “Det nære sundhedsvæsen”. 
Der er sket store forandringer siden, og det 
nære sundhedsvæsen er i stigende grad 
anerkendt som en central del af sundheds-
væsenet, og som en vigtig spiller i forhold 
til at aflaste de stadig mere specialiserede 
sygehuse. 

KL’s nyeste undersøgelse af kommunernes 
sundhedsindsatser underbygger denne ud-
vikling. Således har stort set alle  kommuner 
patientrettede forebyggelsestilbud til type 
2-diabetespatienter, hjerte-karsygdomme, 
KOL, kræft og muskel-skelet-lidelser. Der-
udover har hele 63 pct. af kommunerne 
akutpladser med døgndækket sygepleje, 
mens 44 pct. af kommunerne i dag har 
forebyggende akutteams mod 26 pct. 
ved sidste måling i november 2013. Dvs. 
over 80 pct. af kommunerne har i dag en 
akutfunktion (akutplads, akutteam eller 
eventuelt begge dele). Derudover har kom-
munerne også oprustet i forhold til forma-
liserede samarbejder omkring komplekse 
hjerneskader. 

Samtidig er antallet af forebyggelige ind-
læggelser for de 65+ årige faldet stødt de 
senere år parallelt med, at det samlede an-
tal færdigbehandlede dage, hvor borgerne 
ligger på sygehusene, også falder. Det må 
ses som et tegn på, at indsatserne i det 
nære sundhedsvæsen giver pote. 

Økonomiaftalen for 2015 kvitterede yder-
ligere for den kommunale oprustning. Her 
blev der – trods snævre økonomiske ram-
mer – skabt plads til at udbygge de kom-
munale sundhedsopgaver med 350 millio-
ner kroner. Midlerne afsættes med henblik 
på, at der i sundhedsaftalerne skal opstilles 
fælles målsætninger i forhold til færre 
uhensigtsmæssige genindlæggelser, færre 
forebyggelige indlæggelser, færre uhen-
sigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser 
og færre færdigbehandlede patienter, der 
optager en seng på sygehusene.

Også i finansloven for 2015 blev der plads 
til en styrkelse af den nære sundhed. 725 
millioner kroner blev afsat til en styrket 
indsats for de ældre medicinske patienter 
– både til styrket kommunal forebyggelse 
for denne gruppe og til øget kapacitet på 

Kommunerne fortsætter 
udviklingen af det  
nære sundhedsvæsen

de medicinske sygehusafdelinger. Tiltagene 
skal dog først igangsættes i 2016 og årene 
derefter. KL frygter derfor, at midlerne 
– som desuden skal udmøntes gennem 
bureaukratiske ansøgningspuljer – kommer 
for sent i spil i forhold til at skabe gode 
rammer for borgerne. 

For at understøtte kommunernes arbejde 
med at implementere Sundhedsstyrelsens 
forebyggelsespakker og skabe øget kvalitet 
i den borgerrettede forebyggelse har KL’s 
Center for Forebyggelse i Praksis i løbet 
af 2013 og 2014 afholdt 48 temadage om 
17 forskellige emner. Her har ca. 1.100 
ledere og medarbejdere fra 96 kommuner 
deltaget. Centeret har desuden gennem-
ført ca. 30 rådgivningsforløb og holdt et 
meget stort antal foredrag på konferencer 
og i kommunerne, for kommunalbestyrelser 
samt grupper af ledere og medarbejdere. 
Centerets bevilling udløber med udgangen 
af 2015.

Resultaterne fra KL’s dataindsamlinger viser, at kommunerne 
rykker. Kommunerne har således over de sidste år styrket 
 forebyggelses- og rehabiliteringsindsatsen.

Rehabiliteringstilbud til kronikergrupper

Særlige forbyggende indsatser 
i ældreplejen

Kilde: KL’s dataindsamling, september 2014

 80%
Mere end 80% af 
kommunerne har i dag  
en akutfunktion.

48
temadage om 17 
forskellige emner er 
blevet afholdt i
KL’s Center for 
Forebyggelse i Praksis i 
løbet af 2013 og 2014.

Rehabiliteringstilbud og  
forebyggende indsatser

  november 2013

 september 2014

  november 2013

 september 2014

Diabetes

Opkvalificering 
medarbejdere

100%

87%

100%

85%

Hjerte-kar

Tidlig 
opsporing

96%

78%

94%

78%

KOL

Særlig indsats 
medicinhåndtering

100%

84%

100%

75%

Kræft

Faldforebyggelse

96%

72%

94%

68%

Muskel-skelet

Muskel-skelet

72%
66%

90% 90%
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Andre store indsatser i 2014 — Behov for færre og bredere overenskomster

Velfærdssamfundet forandrer sig markant i disse år. 
Derfor er vi nødt til at gentænke, hvordan vi løfter de 
kommunale opgaver. Det er KL’s udgangspunkt for 
overenskomstforhandlingerne i 2015.

Overenskomsterne skal efter planen fornys 
med virkning fra den 1. april 2015. Overens-
komstforhandlingerne vedrører mere end 
400.000 kommunale medarbejdere og 60 
forskellige personaleorganisationer. 

Det grundlæggende ønske fra KL i for-
handlingerne er at sikre rammer, der bedst 
muligt understøtter et arbejde, hvor der er 
fokus på kerneopgaven til gavn for bor-
gerne. Det skal ske gennem et øget fokus 
på effektivitet, ledelse og dialog. 

Formanden for KL’s Løn- og Personale-
udvalg Michael Ziegler leder forhand-
lingerne fra KL’s side og har beskrevet KL’s 
overordnede tilgang til forhandlingerne på 
denne måde:

“Velfærdssamfundet forandrer sig markant 
i disse år, og vi er derfor nødt til at gen-
tænke, hvordan vi løfter de kommunale op-
gaver. Det betyder nye medarbejder roller, 
nye kompetencer, nye krav til helhedstænk-
ning og tværfaglighed, og det betyder nye 
samarbejdsformer. Denne udvikling skaber 
også et behov for, at vi ser på de overens-
komstmæssige rammer for den kommunale 
opgaveløsning”.  

Konkret er der tre områder, hvor KL mener, 
at der især er behov for ændringer:

—  For det første ønsker KL mere smidige 
og ensartede arbejdstidsregler. Beho-
vet er især stort på døgnområdet. På 
arbejdspladser med døgnbemanding 
arbejder mange forskellige faggrupper 
side om side – blandt andet pædagoger 
og social- og sundhedspersonale. Disse 
faggrupper har forskellige arbejdstids-
regelsæt og arbejdstidsregler, der er 
relativt detaljerede. Dette gør arbejds-
tilrettelæggelsen administrativt tung og 
hæmmer det ledelsesmæssige overblik.

—  For det andet ønsker KL færre og 
 bredere overenskomster. I dag er der 
mere end 100 overenskomster og aftaler 
på det kommunale arbejdsgiverområde. 
Det giver kommunerne et stort og bu-
reaukratisk administrationsgrundlag og 
tager fokus fra kerneopgaven. Derudover 
udfordrer de mange overenskomster 
tværfagligheden på arbejdspladserne.

—  For det tredje ønsker KL bedre rammer 
for det lokale samarbejde, så MED- og 
TR-systemet fungerer bedre og følger 
med udviklingen på de kommunale 
 arbejdspladser.

Behov for færre og 
bredere overenskomster 

Andre store indsatser i 2014 — Behov for færre og bredere overenskomster

Det grundlæggende 
ønske fra KL i 
forhandlingerne er at 
sikre rammer, der bedst 
muligt understøtter et 
arbejde, hvor der er 
fokus på kerneopgaven 
til gavn for borgerne.

“

Antal aftaledokumenter en leder på en døgninstitution for  
handicappede kan risikere at skulle forholde sig til.

Kilde: Debatpjecen til O’15

 100
I dag er der mere end 
100 overenskomster og 
aftaler på det kommunale 
arbejdsgiverområde. Det 
giver bureaukrati og tager 
fokus fra kerneopgaven.

Ved redaktionens afslutning var overenskomstforhandlingerne ikke endeligt afsluttet. 
 Derfor præsenterer artiklen udelukkende KL’s hovedkrav til overenskomstforhandlingerne 
for 2015.
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De Regionale Arbejdsmarkedsråd

Andre store indsatser i 2014 — KKR løser regionale udfordringer

De fem KKR er kommet godt fra start i den nye valgperiode 
og er blevet et naturligt sted at samarbejde strategisk om 
de regionale opgaver, hvor tværkommunale samarbejder 
giver bedre løsninger, end hvis kommunerne løfter dem selv.

Et eksempel er sundhedsområdet, hvor 
KKR i et samspil med de fem kommunalt 
udpegede medlemmer af sundhedskoordi-
nationsudvalget og regionen har udarbejdet 
én sundhedsaftale pr. region. Aftalen sikrer, 
at alle kommuner i regionen har tilbud i det 
nære sundhedsvæsen, der matcher udvik-
lingen, hvor borgerne udskrives stadig hurti-
gere fra det specialiserede hospitalsvæsen.

KKR’s linje på sundhedsområdet tager 
afsæt i kommunernes lokale forhold, og 
de lokale sundhedspolitikker er afspejlet 
i KKR’s linje. Derfor er sundhedsaftalerne 
udarbejdet i tæt samspil med kommunerne. 
Det er blandt andet sket ved møder med 
udvalgsformændene på sundhedsområdet 
og en tæt administrativ koordinering. 

En ny og væsentlig opgave for KKR er prak-
sisplanerne, som understøtter udviklingen 
af det nære sundhedsvæsen. KKR udpeger 
fem kommunale medlemmer til praksisplan-
udvalgene og bidrager dermed til arbejdet 
med praksisplanen og aftalen med lægerne 
om løsning af opgaverne i planen.

KKR sikrer, at der i regionen er de nødven-
dige tilbud på det specialiserede socialom-
råde, da den enkelte kommune typisk ikke 
selv kan etablere tilbud, der passer til alle 
typer af behov. Kapaciteten på området vur-
deres ikke i forhold til, hvad den enkelte kom-
mune har af tilbud, men i forhold til kommu-
nerne under ét, i regionen eller på landsplan. 
Det betyder også, at KKR er i tæt dialog med 
kommunerne og brugerorganisationerne om 
udbud og efterspørgsel på området.

I opgaven med at reducere i antallet af be-
redskabsenheder fra de nuværende 87 til 
maksimalt 20 enheder har KKR valgt at ko-
ordinere, hvilke samarbejder der har tegnet 
sig – og sikret at ingen kommuner er blevet 
ladt alene tilbage på perronen. 

På uddannelsesområdet har KKR en vigtig 
opgave med at sikre, at kommunerne stiller 
praktikpladser til rådighed på pædagog- og 
SOSU-området. KKR drøfter også, om der 
i regionen er det rigtige match mellem de 
uddannelser, som udbydes i regionen og 
de kompetencer, virksomhederne efterspør-
ger for at sikre gode vilkår for vækst. 

KKR har med beskæftigelsesreformen 
fået en ny opgave. Opgaven er at sikre, at 
 beskæftigelsesindsatsen, som går på tværs 
af kommunerne,  løftes til gavn for borgere 
og virksomheder. KKR indstiller fem kom-
munale medlemmer til de nye regionale 
arbejdsmarkedsråd.

Arbejdsmarkedsrådets opgave er at drøfte 
og udvikle de mere overordnede strate-
gier for indsatser på tværs af kommuner, 
a-kasser, uddannelsesinstitutioner m.v. Der 
er otte arbejdsmarkedsråd, som KKR skal 
arbejde tæt sammen med.
 
KKR får en opgave med at sikre samspillet 
mellem kommunerne, KKR og parterne i 
RAR – og skal regionalt være med til at 
binde erhvervs- og vækstpolitikken tættere 
sammen med kommunernes uddannelses- 
og beskæftigelsespolitik.

KKR løser regionale  
udfordringer

Andre store indsatser i 2014 — KKR løser regionale udfordringer

Med beskæftigelsesreformen fra 2014 blev der etableret 
otte regionale arbejdsmarkedsråd. Inden for hvert KKR er 
der nedsat ét eller to arbejdsmarkedsråd. KKR drøfter den 
tværkommunale beskæftigelsesindsats, mens Arbejdsmar-
kedsrådene overvåger det regionale arbejdsmarked.

 98 
borgmestre og 99 
kommunalbestyrelses-
medlemmer er valgt til 
de fem KKR.

 280 
politikere har KKR 
udpeget til poster i 
forskellige regionale 
fora, bestyrelser og 
samarbejdsudvalg.
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I henhold til KL’s vedtægter fastsættes kontingentet af delegeretmøde. 
Kontingentet er gældende, indtil det ændres på et senere delegeretmøde.

KL har tidligere opkrævet kontingent på baggrund af det samlede aktuelle 
befolkningstal.

Bestyrelsen foreslår at ændre dette princip. Fremadrettet vil 
kontingentsatsen være fastlåst til befolkningstallet pr. 1. januar 2014. Det 
betyder, at KL’s samlede kontingent fremover ikke vil stige som følge af en 
stigning i det samlede folketal.

Bestyrelsen foreslår kontingentet pris og lønfremskrevet til 3.574,73 kr. pr. 
100 indbyggere, hvilket svarer til en samlet fremskrivning på 2,3 pct. fra 
2015 til 2016. 

Den foreslåede fremskrivning af kontingentet er baseret på den forventede 
kommunale pris og lønudvikling og afvigelser mellem forventet og faktisk 
omkostningsudvikling reguleres i efterfølgende års kontingent. 

Pris og lønudviklingen i kommunerne fra 2015 til 2016 forventes at blive 2,0 
pct. Hertil kommer indregning af regulering på 0,3 pct. fordi de anvendte 
pris og lønskøn for årene 2012 - 2015 har været for lave i forhold til de 
aktuelle satser og de nye skøn for perioden.

Opkrævningen af kontingentet for de enkelte kommuner vil ske 
forholdsmæssigt efter det aktuelle antal indbyggere.

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2014 for KL. 

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

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af 
foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 
2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for 
regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014.

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

Årsrapporten indstilles til delegeretmødets godkendelse.

Årets resultat udviser et overskud på 0,6 millioner kr.

Aktivitetsniveauet i 2014 har været påvirket af en øget interesse for 
udbudte konferencer, som har påvirket den samlede omsætning på 
konferencevirksomheden med cirka 20 pct. Fratrukket de afledte 
henførbare variable omkostninger er nettobidraget fra den øgede 
konferencevirksomheden kun marginalt. 

Omsætningen på konsulent og kursusvirksomheden i KL’s regnskab er 
endvidere i 2014 øget med cirka 10 millioner kr. vedrørende indregnede 
digitaliseringspuljemidler. Indtægter fra digitaliseringspuljemidler 
anvendes til dækning af de tilhørende eksterne omkostninger og 
bidrager dermed ikke til KL’s finansiering.

En beregning af pensionsforpligtelsen til tjenestemandspensionister 
og tjenestemandsansat personale viser, at der er en ikke indregnet 
aktuarmæssig forpligtelse i KL på 15,0 millioner. Regulering af den årlige 
hensættelse indregnes over pensionsordningernes gennemsnitlige 
restløbetid. 

KL’s egenkapital er ved årets udgang opgjort til 804,7 millioner kr. I 
forhold til primo året er egenkapitalen reguleret med forskydninger i 
kapitalandelen i Kommunernes Revision med minus 24,2 millioner kr. 
Forskydningen kan henføres til en opskrivning af pensionsforpligtelsen 
for tjenestemandsansatte samt indregningen af årets resultat. Den 
markante opskrivning af pensionsforpligtelsen i Kommunernes Revision 
skyldes primært en nedjustering af det forventede renteafkast af 
forsikringsværdien i Sampension. 

Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for KL for regnskabsåret 1. januar – 31. 
 december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, 
balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregn-
skabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af for-
eningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt 
af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. 
januar – 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 26. februar 2015
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Keld Østerdal
statsautoriseret revisor

Den uafhængige revisors erklæringer

16,5%

59,7%

8,4%

15,4%

Omkostningernes 
fordeling i 2014

5,4%

0,7%

47,5%

46,4%

Finansieringens 
sammensætning 2014
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Regnskab — Balance pr. 31. december

RESULTATOPGØRELSE BALANCE PR. 31. DECEMBER  

1. januar - 31. december 2014 2013

Kontingent 192.499.346 kr. 190.686.095 kr.

Indtægter ved konsulent- og kursusvirksomhed 187.788.743 kr. 168.937.380 kr.

Sekretariatsbidrag 2.893.350 kr. 6.568.294 kr.

Indtægter i alt 383.181.439 kr. 366.191.769 kr.

Aktiver 2014 2013

Materielle anlægsaktiver 5.350.085 kr. 4.476.250 kr.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder  242.618.750 kr. 242.618.750 kr.

Kapitalandele i associerede virksomheder 3.007.000 kr. 3.007.000 kr.

Andre værdipapirer og kapitalandele 165.000 kr. 165.000 kr.

Deponeringer 138.042.937 kr. 138.537.265 kr.

Gældsbrev 350.000.000 kr. 350.000.000 kr.

Anlægsaktiver i alt  739.183.772 kr. 738.804.265 kr.

Passiver 2014 2013

Egenkapital 804.734.907 kr. 828.378.862 kr.

Pensionsforpligtelser  106.091.855 kr. 104.938.855 kr.

Deponeringer 138.042.937 kr. 138.537.265 kr.

Negativ kapitalandel i tilknyttet virksomhed 68.176.000 kr. 43.970.000 kr.

Leverandører af varer og tjenesteydelser 27.045.568 kr. 21.873.461 kr.

Anden gæld 112.959.569 kr. 74.977.861 kr.

Passiver i alt  1.257.050.836 kr. 1.212.676.304 kr.

Personaleomkostninger -241.604.371 kr. -241.261.624 kr.

Omkostninger ved konsulent- og kursusvirksomhed -62.268.715 kr. -45.401.162 kr.

Møde- og forhandlingsvirksomhed -33.933.107 kr. -31.332.184 kr.

Andre eksterne omkostninger -65.615.478 kr. -61.924.047 kr.

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver -1.101.322 kr. -2.980.303 kr.

Resultat før finansielle poster -21.341.554 kr. -16.707.551 kr.

Igangværende projekter 34.187 kr. 1.421.965 kr.

Tilgodehavender fra salg 106.558.369 kr. 49.538.205 kr.

Andre tilgodehavender 10.303.760 kr. 15.405.024 kr.

Værdipapirer 371.313.06 kr. 363.103.624 kr.

ALikvide beholdninger  29.657.680kr. 44.403.221 kr.

Omsætningsaktiver i alt 517.867.064 kr. 473.872.039 kr.

Andre finansielle indtægter 21.903.600 kr. 17.526.338 kr.

Årets resultat 562.046 kr. 818.787 kr.

Aktiver i alt   1.257.050.836 kr. 1.212.676.304 kr.

Regnskab — Resultatopgørelse
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53KL’s organistation — Bestyrelse

BESTYRELSE UDVALG

KL’s organistation — Udvalg

Formand 
Borgmester
Martin Damm (V)
Kalundborg

Næstformand 
Borgmester
Erik Nielsen (A)
Rødovre

Borgmester
Lars Krarup (V)
Herning

Borgmester
Kirsten Terkilsen (V)
Hedensted

Borgmester
Jørn Pedersen (V)
Kolding

Borgmester
Jens Ive (V)
Rudersdal

Kultur- og 
Fritidsborgmester
Carl Christian 
Ebbesen (O)
København

1. viceborgmester
Preben Andersen (O)
Skive

Borgmester
Michael Ziegler (C)
Høje-Taastrup

Beskæftigelses- og
Integrationsborgmester
Anna Mee Allerslev (B)
København

Borgmester
Anker Boye (A)
Odense

Overborgmester
Frank Jensen (A)
København

Borgmester
Jacob Bundsgaard (A)
Aarhus

Borgmester
Thomas Kastrup-
Larsen (A)
Aalborg

Borgmester
Thomas Adelskov (A)
Odsherred

Borgmester
Mette Touborg (F)
Lejre

Kommunalbestyrelses-
medlem
Jesper Kiel (Ø)
Svendborg

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget: Løn- og Personaleudvalget:

Børne- og Kulturudvalget: Social- og Sundhedsudvalget: 

Internationalt Udvalg:  Teknik- og Miljøudvalget:  

Næstformand 
1. viceborgmester
Preben Andersen (O)
Skive

Næstformand 
Borgmester  
Steen Christiansen (A) 
Albertslund

Næstformand 
2. næstformand i bor-
gerrepræsentationen 
Rikke Lauritzen (Ø) 
København

Næstformand 
1. viceborgmester 
Anne Møllegaard  
Mortensen (O)
Faaborg-Midtfyn

Næstformand 
Borgmester  
Jens Ive (V)
Rudersdal

Næstformand 
Borgmester  
Peter Sørensen (A) 
Horsens

Rådmand  
Steen Møller (C) 
Odense

Borgmester  
Mette Touborg (F) 
Lejre

Kommunalbestyrelses-
medlem  
Danni Olsen (O) 
Albertslund

Borgmester  
Kirsten Terkildsen (V) 
Hedensted

2. viceborgmester 
Marc Perera  
Christensen (C) 
Aarhus

1. viceborgmester 
Daniel Nyboe 
Andersen (B)
Aalborg

Kommunalbestyrelses-
medlem 
Per Clausen (Ø) 
Aalborg

Borgmester  
Thomas Gyldal 
Petersen (A) 
Herlev

Kommunalbestyrelses-
medlem 
Mette Nielsen (A) 
Viborg

Rådmand  
Mai-Britt Iversen (A) 
Aalborg

Kommunalbestyrelses-
medlem Per Bødker 
Andersen (A)
Kolding

Borgmester  
Steen Dahlstrøm (A) 
Middelfart

Borgmester
Søren Kjærsgaard (V)
Holbæk

1. viceborgmester 
Ib Poulsen (O) 
Thisted

Rådmand  
Jane Jegind (V) 
Odense

Kommunalbestyrelses-
medlem 
Ole Glahn (B)
 Kalundborg

Borgmester 
Erik Flyvholm (V) 
Lemvig

Borgmester  
Carsten Kissmeyer (V) 
Ikast-Brande

Borgmester  
Leon Sebbelin (B) 
Rebild

Borgmester  
Laurids Rudebeck (V) 
Tønder

Borgmester  
Benedikte Kiær (C) 
Helsingør

Sundheds- og 
Omsorgsborgmester 
Ninna Thomsen (F) 
København

Kommunalbestyrelses-
medlem Henrik Brade 
Johansen (B)
Lyngby-Taarbæk

Kommunalbestyrelses-
medlem 
Torben Hansen (A) 
Randers

Kommunalbestyrelses-
medlem 
Jane Findahl (F) 
Fredericia

Medlem af borger-
repræsentationen 
Mette Laurberg (A) 
København

Borgmester  
Jacob Bjerregaard (A) 
Fredericia

Medlem af borgerre-
præsentationen  
Henrik Appel  
Esbersen (A) 
København

2. viceborgmester 
Jens Christian  
Gjesing (A)
Haderslev

Kommunalbestyrelses-
medlem  
Jesper Kiel (Ø) 
Svendborg

Formand 
Borgmester
Jacob Bundsgaard (A)
Aarhus

Formand 
Borgmester
Michael Ziegler (C) 
Høje Taastrup

Formand 
Beskæftigelses- og In-
tegrationsborgmester 
Anna Mee Allerslev (B) 
København

Formand 
Borgmester 
Thomas Adelskov (A) 
Odsherred

Formand 
Borgmester  
Thomas  
Kastrup-Larsen (A)
Aalborg

Formand 
Borgmester 
Jørn Pedersen (V) 
Kolding

Rådmand 
Bünyamin Simsek (V)
Aarhus

Kommunalbestyrelses-
medlem  
Emrah Tuncer (B)
Holbæk

Borgmester 
Kim Valentin (V) 
Gribskov

Borgmester 
Hans Ejnar 
Bertelsen (V9
Morsø

Kommunalbestyrelses-
medlem 
Per Nørhave (O) 
Ringsted

Kommunalbestyrelses-
medlem 
Tommy Eggers (O) 
Aalborg

Borgmester  
Carsten Rasmussen (A) 
Næstved

Kommunalbestyrelses-
medlem Helge Bo 
Jensen (Ø)
Albertslund

2. viceborgmester  
Lis Tribler (A) 
Slagelse

Borgmester  
H. C. Østerby (A) 
Holstebro

Magistratsmedlem 
Lotte Cederskjold (A)
Aarhus

Borgmester  
Birgit Stenbak 
Hansen (A) 
Frederikshavn
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54 KL’s organistation — KKR-formænd og -næstformænd

KKR-FORMÆND OG 
-NÆSTFORMÆND 

DIREKTION

KKR Hovedstaden  

KKR Midtjylland  

KKR Sjælland  

KKR Nordjylland  

KKR Syddanmark

Formand 
Borgmester  
Steen Christiansen (A)
Albertslund

Cheføkonom 
Jan Olsen

Direktør 
Sine Sunesen

Adm. direktør 
Kristian Wendelboe

Direktør 
Jane Wiis

Formand 
Borgmester  
Jan Petersen (A) 
Norddjurs

Formand 
Borgmester  
Niels Hörup (V) 
Solrød

Formand 
Borgmester  
Mogens Gade (V) 
Jammerbugt

Formand 
Borgmester  
Egon Fræhr (V)
Vejen

Næstformand 
Borgmester  
John Engelhardt (V) 
Glostrup

Næstformand 
Borgmester  
Carsten Kissmeyer (V)
Ikast-Brande

Næstformand 
Borgmester  
Knud Erik Hansen (A)
Faxe

Næstformand 
Borgmester  
Arne Boelt (A) 
Hjørring

Næstformand 
Borgmester  
Jacob Bjerregaard (A) 
Fredericia

KL’s organistation — Direktion

Organisationsdiagram

Delegeretmøde

Bestyrelse
Repræ-
sentant-

skab
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udvalg

Arbejds-
markeds-
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