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Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2021. 

 

Et lidt anderledes topmøde, end vi er vant til. Og selvom vi går glip af både korridorsnak og hinan-

dens gode selskab, så er vi samlet og klar til at se på fremtiden sammen. Det har været en svær tid, 

men når vi er lykkedes så godt, så skyldes det jo ikke mindst et stærkt fællesskab, en stærk offentlig 

sektor, danskernes samfundssind og et ansvarsfuldt erhvervsliv. Det har været helt afgørende.  

 

Overalt i kommunerne har det sidste år budt på alverdens opgaver, der har skullet løses i forhold til 

corona. Det har været en stor opgave og et stort ansvar. Der er blevet knoklet på plejehjem, i sko-

lerne og i børnehaverne. De mange kommunale medarbejdere har været dedikerede og parate til at 

finde de rigtige løsninger. Til dem vil jeg gerne sige tusinde tak. 

 

Og det vil jeg faktisk også gerne sige til de kommunale ledere, kommunalpolitikere og alle jer borg-

mestre for at tage ansvar og vise dét lederskab, der er så vigtigt for, at medarbejderne har de ram-

mer, der skal til for at give den bedst mulige service, hjælp og støtte til borgerne. 

 

Nu lysner det. Der er nogenlunde styr på smitten, og kommunerne arbejder tæt sammen med myn-

dighederne om at håndtere lokale smittelommer og banke smitten ned, når den dukker op. Genåb-

ningen er i gang. Antallet af vaccinerede danskere stiger dag for dag. Børnene vender stille og roligt 

tilbage til hverdagen i skolerne, og boldene ruller igen på fodboldbanerne. Det har vi glædet os til. Nu 

er den store og vigtige opgave at sætte alle kræfter ind på at få genstartet hverdagen!  

 

Jeg vil i dag fremhæve fire områder, som vil kræve en helt særlig politisk opmærksomhed i kommu-

nerne; her, hvor vi så småt kan skimte fremtiden efter corona. Det er børn og unges trivsel og faglig-

hed. Det er ældreomsorgen. Handicapområdet. Og klimaet. Det er områder, der har fundamental be-

tydning for rigtig mange borgere i alle landets kommuner. For trivsel, muligheder og fremtid.  

 

Der er opgaver, vi ikke har fået løst. Det handler for eksempel om manglende genoptræning, ældres 

tandlægebesøg, mangler i nogle børns læring og trivsel. Det kræver ressourcer og økonomi. Vi skal 

sikre, at der allerede i år er den fornødne økonomi til, at vi i kommunerne kan genstarte velfærden i 

takt med, at pandemien kommer til at fylde mindre i vores hverdag. Vi skal have økonomi til de 

mange opgaver, vi måtte udskyde i 2020. Dem har borgerne naturligvis en helt berettiget forventning 

om, at vi tager hånd om allerede i år. 

 

Nogle af dem, der har lidt store afsavn, er vores børn og unge. De har mistet et år i fællesskabets 

fagligt og socialt udviklende rammer. De har set et vigtigt år forsvinde. Prøv lige at lytte med her, 

hvordan Dina på 15 år, der går i 9. klasse, sætter ord på, hvordan det har været at være ung i en co-

ronatid (videoindslag). 

 

For Dina, hendes venner - og helt sikkert for rigtig mange af hendes jævnaldrende - så er skolen, det 

at se vennerne, og dét at have friheden til at gøre det, man har lyst til og drømmer om, helt afgø-

rende. Dét, der skulle være en fed, udviklende og inspirerende tid i de unges liv, forsvandt i takt med, 

at smittekurverne steg. Det blev ikke bare det forsømte forår. Det blev det fordømte år. Ingen kan 

give dem det tabte år tilbage. Men vi skal sammen forsøge at indhente så meget som muligt. 
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Fagligt er der et efterslæb - trods skolernes ihærdige indsats med hjemmeskoling igennem hele coro-

nakrisen. Vi skylder en særlig opmærksomhed på de elever, som i forvejen havde det svært eller er 

mere udfordrede end andre, så vi får dem samlet op.  

 

Vi har en fremragende folkeskole, og vores dygtige og dedikerede medarbejdere skal nok bidrage 

med at indhente det faglige efterslæb. Men det handler om mere end læring. Mange af vores børn og 

unge har oplevet en stadig større grad af ensomhed og mistrivsel. Vi skal være med til at skabe gro-

bunden for, at nogle af de grin, de snakke, de fodboldkampe og de danse, der ikke er blevet danset, 

kan komme frem i lyset igen. Det er ikke en let opgave, så vi får brug for ideer, inspiration og gode 

råd til, hvordan vi kan løse den.  

 

Derfor inviterer KL unge-organisationer og andre repræsentanter for de unge til en rundbordssamtale 

i løbet af foråret, så vi kan få belyst de udfordringer, som de unge oplever. Og få deres indspark til, 

hvad vi skal sætte i gang. Det er dem, der er eksperter i deres eget liv. Vi skal sammen vende det 

fordømte år til en lys fremtid. 

 

Men børn og unge er ikke alene om at have lidt alvorlige afsavn under coronakrisen. Det har deres 

bedsteforældre også gjort. Det kan Hans (Sørensen) på 88 år tale med om. Lad os lige høre, hvor-

dan han har oplevet tiden med corona (videoindslag).  

 

Ensomt. Ingen besøg. Men samtidigt med optimismen i behold. For hvem glæder sig ikke til at se fa-

milie og venner igen. Eller til at blive klippet.  

 

Der er ingen tvivl om, at både de ældre og deres pårørende har brug for at vende tilbage til en hver-

dag med samvær og aktiviteter. Vi skal sætte alle kræfter ind på at genstarte den udvikling af ældre-

området, som vi allerede satte i gang, inden coronaen huggede bremserne i den.  

 

Med Ældretopmødet i efteråret 2020 fik vi taget hul på nogle rigtigt vigtige diskussioner om, hvordan 

vi sikrer, at alle ældre får en tryg og værdig ældrepleje. Vi fik sammen med FOA, Ældresagen og re-

geringen sat en ny fælles retning. Vi har stort fokus på, at de kommende løsninger især handler om 

tættere og mere forpligtende samarbejde med de ældre og deres pårørende. Vi skal have flere le-

dere helt tæt på driften ude på de enkelte plejehjem og - ikke mindst - flere kvalificerede hænder.  

 

For vi skal til stadighed fortsætte med at gøre en stor indsats for, at der er tilstrækkeligt med dygtige 

medarbejdere til at skabe en tryg og værdig hverdag for vores ældre medborgere. Vi er allerede i 

gang med en stribe initiativer for at gøre arbejdet i vores ældreområde attraktivt og søgt. Vi skaber 

bedre rammer for løn, vi arbejder på at få seniorerne til at blive lidt længere i arbejde, på at skabe 

flere fuldtidsstillinger, bedre arbejdsmiljø og meget andet. Men vi er langt fra i mål!  

 

Vi skal sammen med Christiansborg holde blikket stift rettet imod at finde konkrete løsninger. Vi skal i 

den grad lægge os i selen for at få så mange dygtige hænder i vores ældrepleje som muligt, så vi 

kan lykkes med opgaven. 

 

Også på handicapområdet ligger der en stor opgave foran os i forhold til at genstarte udviklingen. I 

kommunerne arbejder vi hele tiden på at finde veje til at hjælpe vores borgere med handicap til en 

god og værdig tilværelse. Men vi må også erkende, at der er borgere, der oplever, at de kommer i 

klemme i systemet, at paragrafferne ikke passer til deres behov, og at de ikke bliver hørt, før beslut-

ningerne bliver truffet. Enten hos os i kommunerne. Eller på Christiansborg.  

 

Gitte, som vi skal møde nu, hun er en af de borgere (videoindslag). Som Gitte så rigtigt sagde i det 

lille videoindslag, så er hun - og andre i hendes situation - jo ekspert i deres eget liv. Den viden skal 

vi have endnu bedre i spil. I et tæt tillidsfuldt samarbejde mellem borger og sagsbehandler.  
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Nu, hvor Corona forhåbentlig snart slipper sit tag, er tiden inde til at sætte tryk på det partnerskab, 

som regeringen, KL, socialrådgiverne og handicaporganisationerne søsatte i februar måned. 

 

Vi skal arbejde for at styrke tilliden imellem borgere og myndigheder, vi skal have bedre inddragelse 

og en fælles forståelse af og respekt for behov og muligheder. Præcist dét, som Gitte efterlyste i vi-

deoen lige før. Og så er der brug for en seriøs og ansvarlig drøftelse af økonomien. For både gen-

start og et løft af området kræver ressourcer. 

 

Derfor kan jeg allerede nu varsle, at det her bliver et af de temaer, vi tager med ind i økonomifor-

handlingerne i de kommende måneder. En forhandling der selvfølgelig bliver med pandemien som 

mørkt bagtæppe. Men her er det afgørende for KL, at det ikke kun handler om den korte bane, men 

at vi også har blik for det lange, seje træk, der skal til. Vi skal bruge menneskelige såvel som økono-

miske ressourcer til at indhente det tabte. Vi skal genstarte indsatserne for de ældre, de unge og for 

borgere med handicap. 

 

Men også sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet, integrationsområdet og kulturområdet kommer 

ud af coronakrisen med efterslæb og et stort behov for genstart. Det skal vi gøre allerede i år. Når vi 

så til sommer går til økonomiforhandlinger, så bliver det en forhandling, der skal skabe et løft af øko-

nomien efter corona. Vi har så meget, vi gerne vil videre med. Vi har store ambitioner for udviklingen 

af de kommunale velfærdsløsninger. Det glæder vi os til at drøfte med regeringen. 

 

Der er et tema, som vi - både i Danmark og resten af verden - har ofret for lidt opmærksomhed på i 

det forløbne år. Det er klimaet. Men klimadagsordenen er kun blevet mere påtrængende. Og affalds-

sortering, det rene vand, vandet i kælderen, nye energiformer og ansvarlig og bæredygtig adfærd, er 

noget, der i dén grad optager vores borgere. 

 

I kommunerne er vi enige om at indfri Paris-målsætningen, og vi er i fuld gang. Vi tager klimaansva-

ret og klimalederskabet på os. To ud af tre kommuner er allerede gået ind i det nationale partnerskab 

DK2020, hvor kommunerne udarbejder klimahandlingsplaner. Sønderborg, Skive, Gladsaxe, Vejle og 

Guldborgsund har, sammen med mange andre kommuner, lagt sig helt i front i arbejdet med kon-

krete planer, der indeholder eksempler på indsatser lige fra grøn digitalisering og transport til 

madspild.  

 

Kommunerne er med, når der skal findes løsninger på placering af vindmøller, strømkabler og solcel-

ler i lokalområdet. Også når det er svært. Vi formår nemlig over hele landet at gå i tæt dialog og sam-

arbejde med borgerne og med virksomhederne om klimasagen. Det er helt nødvendigt for at lykkes.  

 

Men selvom vi allerede har været i gang længe med både reduktion og tilpasning, er vi nødt til at 

have en tættere dialog imellem kommunerne og regeringen. Vi skal sammen tage initiativer til energi-

effektiviseringer, til opsætning af el-ladestandere, og vi skal drøfte lavbundsjorde med hinanden og 

med landbruget. Vi skal have sat yderligere blus under klima-indsatsen sammen med partierne på 

Christiansborg. For klimaet er rammen om vores fælles fremtid.  

 

Selvom vi ikke er helt igennem krisen endnu, så er vi nået så langt, at det er sund fornuft, at kommu-

nerne retter projektøren mod fremtiden. Borgerne forventer, at vi tager nye og store skridt i den 

grønne omstilling. De forventer, at ældreomsorgen løftes med fokus på værdighed og tryghed. At vi 

skaber rammerne for børn og unges trivsel. At vi møder borgere med handicap i øjenhøjde og er 

med til at finde fælles løsninger. 

 

Det er Dinas, Gittes og Hans’ hverdag, deres liv, deres virkelighed vi arbejder for og tager med ind 

på de bonede gulve på Christiansborg, når vi forhandler de økonomiske rammer. Det er deres tillid, 

vi skal gøre os fortjent til, når vi går til kommunalvalg til efteråret. Og vi har brug for det rygstød og 
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den opbakning, der følger med en af verdens højeste stemmeprocenter. Den tillid, og den opbakning, 

skal vi værne om. Den skal vi forny, når klokkerne igen ringer for demokratiets festdag. 

 

Men inden da, så skal vi have fuld damp under alt det, vi var i gang med, før coronasmitten lagde sig 

som en tung dyne over hele landet. Vi har en stor og fælles opgave i at genstarte vores samfund. 

Lad os gøre det rigtigt. Lad os gøre det sammen. 

 

 

 

 


