
 

 
 

 

 

Formandens tale ved Kommunalpolitisk Topmøde 2019  

(Det talte ord gælder) 

 
 

Indledning  
Det er stort at stå her og være repræsentant for alle jer kommunalbestyrelsesmedlemmer, 

byrødder og borgmestre. Det kommunale Danmark. I 100-året for Danmarks første folkevalgte 

borgmestre. Jeg er sådan en forstadsknægt, vokset op i trygge rammer i 70’er parcelhuset lidt 

nord for Aarhus. Jeg kedede mig nok lidt i skolen, og jeg tilbragte også lidt rigeligt tid på in-

spektørens kontor. Men det der tændte ild i mine øje, sådan rigtigt for første gang, det der 

kunne engagere mig: at få og tage ansvar for andre. Det er min oplevelse, når jeg møder jer, at 

det netop er det, der driver os kommunalpolitikere, Muligheden for at gøre en konkret forskel 

for andre. At skabe bedre samfundsmæssige rammer for, at børn kan vokse op i et trygt lokal-

område, for at man kan gå sin alderdom i møde i sikker forvisning om, at selv når vi mister 

nogle af kræfterne, er der et fællesskab, som hjælper og bakker op. 

 

*** 

 

Lokal politik handler i høj grad om nærhed. Om hvordan vi kan gøre noget og være noget for 

andre. Jeg har hørt smarte politiske kommentatorer sige, at politik er en kontaktsport. Hvor po-

litikere tørner sammen, og gnisterne springer. Jeg ved ikke, om det er sådan på Christiansborg – 

jeg tror det egentligt ikke, men i kommunerne er der en klar erkendelse af, at vi er nødt til at 

spille sammen, også når vi ikke er på samme hold.  

 

Vi ved nemlig, at samspil er nødvendigt for at flytte virkeligheden. Jeg vil endda påstå, at sam-

spil ikke bare er nødvendigt, men at det også gør os bedre. Politikken bliver simpelthen bedre, 

når vi finder fælles løsninger - både fordi vi ved, at det er det, der kan flytte noget, og fordi det 

er det, borgerne forventer af os. Og vi er nødt til at have borgerne med. Vi kan ikke flytte me-

get uden deres tillid. Derfor er det helt afgørende, at vi kan holde fast i tilliden. Men den kom-

mer ikke af sig selv, og vi må ikke tage den for givet. Noget af det der har slået mig, når jeg har 

besøgt rådhuse rundt i landet er, at man næsten alle steder kan gå lige ind fra gaden.  

 

Døren er ikke låst, der er ingen metaldetektor og mange steder heller ingen vagter.  Det kan kun 

lade sig gøre, fordi der er tillid, og vi passer på hinanden. Borgerne skal kunne have tillid til os, 

tillid til at vi kan løse opgaven med at skabe den allerbedste velfærd. Og at vi gør det sammen.  

 

*** 

 

Jeg har et yndlingscitat – det er fra K.E. Løgstrup, og det lyder sådan her: ”Den enkelte har al-

drig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin egen hånd”. Vi 
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holder fantastisk meget liv i vores hænder i det kommunale Danmark. Vi bærer ansvaret for, at 

fundamentet er på plads. Også det økonomiske fundament. Jeg har i det sidste år haft det store 

privilegie at besøge alle landets kommuner. På min tur rundt i landet har der ikke været en ene-

ste af mine samtaler med borgmestrene, hvor økonomien ikke har været et tema. Der bliver 

truffet både kloge og svære beslutninger. 

 

Og det er faktisk mere reglen end undtagelsen, at man på tværs af partiskel i kommunalbestyrel-

serne laver meget vanskelige og ansvarlige aftaler med hårde prioriteringer. Det er på ingen 

måde fremmed for os at tage ansvar – også når det gælder de beslutninger, som trækker spor 

langt ind i fremtiden. Gladsaxe er dem, der mest konsekvent tænker FN ’s bæredygtighedsmål 

ind i deres vækst og udviklingsstrategi for by og bysamfund. I Aabenraa og mange andre steder 

er man også i fuld gang med at koble grøn omstilling, økonomisk vækst, øget beskæftigelse og 

byudvikling med ambitiøse mål for bæredygtighed. Det giver håb for fremtiden. Jeg håber, at 

kommende generationer vil sige, at det var der, de tog ansvaret på sig. 

 

*** 

 

Det er et stort ansvar at stå i spidsen for en kommune – for borgmestre såvel som kommunal-

bestyrelsesmedlemmer. Vi skal stå klar, når forældrene i en udsat familie må give fortabt og ka-

ste håndklædet i ringen, fordi de ikke kan tage vare på deres eget barn. Eller når en borger har 

brug for et rygstød til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Vi har ansvaret for at skabe gode 

folkeskoler – også når der er brug for En ny start - sammen med lærerne. 

 

Vi hjælper virksomheder, der har brug for nye medarbejdere. Vi står klar, når der skal bygges 

mountainbike-stier i Silkeborg, når der skal spilles musik og teater i Fredericia, når vejen skal 

saltes, når der er gråd, og når der er grin. Kort sagt, når livet leves. 

 

*** 

 

Vi er godt et år inde i den nye valgperiode. De visioner, vi hver især gik til valg på, er i gang 

med at blive omsat til virkelighed. Til bedre folkeskoler, stærkere socialindsatser, øget beskæfti-

gelse og mere omsorg for vores ældre medborgere. Men vores ambitioner om mere og bedre er 

også i fuld gang med at støde ind i en hård økonomisk realitet og nogle meget vanskelige priori-

teringer. Fremtidens velfærdssamfund står i krydsfeltet mellem stærke visioner og nogle snævre 

økonomiske rammer. Derfor skal vi til stadighed være nytænkende og kreative, når vi finder nye 

veje til at skabe bedre velfærd til flere.  

 

Borgerne har en helt berettiget forventning om, at vi arbejder for at udvikle gode trygge ram-

mer om deres liv. Og det er en forventning alle vi kommunalpolitikere brænder for at indfri.  

 

*** 

 

Men det bliver ikke let. Når vi kigger ind i selv den nære fremtid, bliver det en kraftpræstation 

bare at bevare den kvalitet i vores velfærd, som vi kender i dag. Og status quo er jo i virkelighe-

den en fattig ambition. Vores borgere forventer mere af os, og vi forventer mere af os selv. 
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Hvis vi skal leve op til borgernes tillid – og på ansvarlig vis levere velfærd – til en befolkning, 

hvor vi både bliver mange flere ældre og mange flere børn, er vi nødt til at løfte i fællesskab.  

 

Vi ønsker et samfund, hvor man som barn får de bedste forudsætninger for at kunne udvikle 

sig og få et godt liv. Og hvor man, når man bliver gammel, kan have en tryg og værdig ramme 

om sin tilværelse. Det er en ambition, vi deler med både Folketinget og borgerne. 

Den barske virkelighed er, at frem til 2025 kræver befolkningsudviklingen, at hele det økonomi-

ske råderum bliver anvendt til velfærd. Og hver gang der bliver lovet noget til andre ting i den 

valgkamp, vi står midt i, bliver der mindre til den nære velfærd.  Så selvom vi i kommunerne 

fortsat vil arbejde med både effektiviseringer, nye løsninger, digitalisering og fortsat vil priori-

tere hårdt, kommer vi ikke uden om, at der skal tilføres ressourcer til kommunerne af Folketin-

get, hvis skal udvikle vores velfærd. 

 

Der er grænser for, hvor mange hjemmebesøg en hjemmehjælper kan mase ind i en arbejdsdag, 

og hvor mange børn, der kan være pr. kvm. i vuggestuen. Det er på tide, at der bliver lavet en 

bred aftale om, hvordan man sikrer de nødvendige ressourcer til, at vi kan løfte opgaven med  at 

udvikle vores fælles nære velfærd i kommunerne. En aftale, som rækker mange år frem i tiden 

og skaber det økonomiske fundament, vi har brug for. 

 

For det er klart, at med 87.000 flere borgere over 80 år de næste syv år, og med samme udvik-

ling igen de fem år derefter. Og med mere end 50.000 flere små børn. Så koster det mere. Og 

det koster meget mere. 

 

Sundhed 

Det område, hvor vi især bliver udfordrede, er på ældre- og sundhedsområdet. Når vi bliver æl-

dre, bliver vi mere syge. Vi har de senere år oplevet en større, og desværre også ufinansieret, 

opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne. Og i fremtiden vil et endnu større ansvar for 

borgernes sundhed blive forankret hos os.  

 

Der er i kommunerne ansat over 80.000 sundhedsmedarbejdere og SOSU'er, der al lerede hjæl-

per borgere i hele landet med forskellige behandlingsbehov. I Sønderborg arbejder de sammen 

med 17 andre kommuner om at udvikle metoder, som kan sikre, at borgerne ikke oplever 

tryksår, fejl i medicinering eller infektioner. Og i Randers har de et tryghedshotel. Hvor ældre 

borgere med kroniske lidelser kan være, så de slipper for at komme på sygehuset. Det er gode 

eksempler på kommuner, der selv eller sammen med andre, finder løsninger, der passer til de 

lokale muligheder og behov. 

 

Men med den markante stigning i opgaver, vi står overfor, og den markante stigning i antallet af 

borgere, der har brug for det nære sundhedsvæsen, er det et ufravigeligt faktum, at der vil 

komme et meget stort pres på den kommunale økonomi. Vi er noget bekymrede for, at regerin-

gen og Folketinget har en forestilling om, at alting kan gøres billigere, ude i kommunerne.  Vi 

påtager os gerne opgaven med at styrke det nære sundhedsvæsen. Men der skal være penge til 

den – både nu og i fremtiden. Christiansborg er nødt til flytte ressourcerne med opgaverne. 
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Rekruttering 

Med mange flere ældre er der også brug for flere kompetente hænder i kommunerne.  Vi har 

grundlæggende en god ældrepleje. Ikke mindst fordi vores medarbejdere er dygtige og engage-

rede. Udfordringen er, at vi kommer til at mangle tusindvis af medarbejdere på sundheds- og 

ældreområdet inden for de næste fem år.  

 

*** 

 

Rekrutteringsudfordringen er et fælles ansvar. Vi skal i kommunerne tage vores del af ansvaret 

som arbejdsgivere på os. Vi tog et vigtigt skridt i overenskomstforhandlingerne i 2018. Her af-

satte vi, sammen med FOA og Dansk Sygeplejeråd, over en halv milliard til bedre løn til SO-

SU'er og sygeplejersker. Det var en god og ansvarlig aftale. Det er en sejr for den danske model. 

Tak til fagbevægelsen for, at den kunne lande. 

 

*** 

 

Men løn gør det ikke alene. Et rummeligt arbejdsmarked skal stå højt på både medarbejdernes 

og arbejdsgivernes dagsorden. Det gælder både i den offentlige og private sektor. Vi skal skabe 

gode arbejdspladser. Det at arbejde med mennesker er noget af det mest meningsfulde, man 

kan forestille sig. Og så skal vi dele alle vore initiativer og resultater med hinanden.   

 

I Vordingborg Kommune har de udviklet en model, der både har fokus på at få ledige borgere i 

gang med en SOSU-uddannelse og sikrer videreuddannelse af medarbejdere, der allerede er an-

sat. Og i Syddjurs Kommune arbejder de på at få ledige til at skifte branche til fordel for social - 

og sundhedsuddannelsen. Det er bare to af mange eksempler på, at vi går løs på udfordringen. 

Men kommunerne kan ikke gøre det alene.  Vi skal løfte udfordringen sammen med Christians-

borg og de andre parter på området 

 

Anlæg 

Når vi bliver flere både ældre og yngre borgere, kræver det, at vi skaber ordentlige fysiske ram-

mer. Blot et par enkelte nedslag: I Helsingør Kommune får de for eksempel over de næste år så 

mange flere ældre, at de skal bygge 200 nye plejehjemspladser.  Og i Ishøj Kommune forventer 

de en stigning på godt 17 pct. i de 0-5 årige. Det kræver en hel del nye institutionspladser.  

 

I dag er finansministeren ude at rasle med sablen i forhold til sanktioner på anlæg. Og jeg skal 

være den første til at sige, at en aftale er aftale. Og det skal man gøre alt for at overholde. Og vi 

arbejder intenst på at overholde de aftaler, vi indgår med regeringen. Så når der tegner sig en 

overskridelse på anlæg i år, er det ikke for sjov. Det sker, fordi vi har et reelt og påtrængende 

behov for at skabe fysiske rammer til mange flere borgere. Og fordi vi har over 70.000 km 

kommunale veje og flere millioner kvadratmeter kommunale bygninger, der skal vedligeholdes.   

 

Samtidig har skiftende regeringer i årevis presset anlægsudgifterne nedad i økonomiforhandlin-

gerne. Vi er blevet klemt ned i en spændetrøje, som er adskillige numre for lille.  Derfor står vi 

nu med et stort efterslæb på vores veje og vores bygninger.  I Greve Kommune har de fx rigtig 

mange bygninger fra 60'erne og 70'erne, hvor kvaliteten ikke holder her fem årtier senere. Der 
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er ingen vej uden om: Hvis kommunerne skal kunne levere de rammer om vores velfærd, der 

passer til borgernes forventninger, er der brug for penge. Og der er brug for dem nu.  

 

Specialområdet 

Og det er der også på det specialiserede socialområde. Vi taler her om borgere med psykiske 

vanskeligheder, misbrug, diagnoser og handicap. Borgere, som vi har et særligt ansvar for. Som 

et samfund som vores bør og skal hjælpe. De skal have værdige rammer og mulighed for et 

godt liv. Virkeligheden er bare den, at antallet af diagnoser er i massiv stigning, og det går så 

hurtig, at vi har svært ved at følge med. Livet med en diagnose er svært og krævende både for 

den enkelte og de pårørende.  

 

I kommunerne vil vi gerne leve op til de behov, der følger med, men det er vanskeligt inden for 

de eksisterende økonomiske rammer. Vi vil i tæt dialog og samarbejde med borgerne og deres 

pårørende undersøge muligheder og løsninger. Vi skal have et bedre samarbejde med organisa-

tionerne på området. Det tror vi på kan bringe os et stykke af vejen. Men regeringen og Folke-

tinget er også nødt til at forholde sig til den del af vores kommunale virkelighed og medvirke til 

at finde konkrete løsninger og finansiering.  

 

Udligningsreform 

Med befolkningsudviklingen og den markante stigning i antallet af borgere, der har særligt be-

hov for vores hjælp og støtte, så bliver forskellene i kommunernes muligheder og økonomi me-

get tydelig. Derfor er jeg nødt til at understrege, at finansieringstilskuddet stadig er helt afgø-

rende for, at butikken kan løbe rundt i mange kommuner.  

 

Behovet bliver bestemt ikke mindre af, at der er gået endnu en politisk sæson uden, at Christi-

ansborg har formået at bidrage med en udligningsreform. En udligningsreform er en forudsæt-

ning for, at kommunerne kan løfte det, de skal - især på pleje- og sundhedsområdet. Vi skal 

have den. Og vi skal have den snart! 

 

Økonomi 

Vi kommunalpolitikere er realister; vi ved alle sammen godt, at velfærd koster. Vi gør, hvad vi 

kan for at få enderne til at mødes. Den virkelighed vi kigger ind i er, at vores økonomi er under 

et voldsomt pres. Den virkelighed har Martin og jeg tænkt os at tage med hele vejen ind til for-

handlingsbordet, når vi inden længe skal forhandle kommunernes økonomi. Jeg forudser, at det 

bliver nogle meget svære forhandlinger. Vi ved jo ikke endnu, hvem vi skal forhandle med i år.  

Det afgør vælgerne inden længe. Og her er KL jo totalt og aldeles farveblind. For uanset hvil-

ken farve og sammensætning regeringen har, og hvilken finansminister vi skal sidde over for, er 

det helt centrale budskab fra vores side: Vores fælles velfærd er udfordret! Derfor skal der 

handles nu! Martin og jeg vil gøre vores til, at det budskab står krystalklart i forhandlingsrum-

met. 

 

Afslutning 

Det er kun et par dage siden jeg afsluttede min tur rundt i hele Danmark til alle vores fantasti-

ske kommuner. Over 10.000 km og litervis af tankstations- og rådhuskaffe senere har jeg hove-

det og hjertet fuldt af billeder og budskaber fra det kommunale Danmarks mangfoldighed: Ple-
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jehjem, børnehaver, kulturhuse, jobcentre, skoler, rensningsanlæg, affaldssortering, sundheds-

huse, borgere i alle afskygninger - alt som netop er de danske kommuner. De mange stærke for-

tællinger, jeg har hørt undervejs igennem Danmark, viser med al tydelighed, at vi kommunalpo-

litikere er tæt på borgerne. De har vist os tillid ved at vælge netop os til at stå i spidsen for det 

decentrale Danmark, til at tage ansvar og træffe beslutninger til fællesskabets bedste.  Og alle 

steder i landet arbejder vi med stor ildhu for at leve op til den tillid. Jeg er stolt af at arbejde 

sammen med jer om det kommunale Danmark.  

 

Tak for ordet.  


