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Jeg har virkelig glædet mig til det her topmøde. Det er tre år siden, det sidst kunne lade sig gøre at 

være samlet. Det er vildt at tænke på. Det er godt at være her. Det er godt at se jer! 

Verden er ikke den samme, som sidst vi var sammen. Det har været en tid, som aldrig før. Det er en 

tid, som aldrig før.  

 

De seneste år har været præget af corona. I to år har kommunalbestyrelser, medarbejdere og ledere 

trukket et kæmpe læs. Vi har truffet afgørende beslutninger på kort tid. På usikker grund.  

I Danmark er vi kommet godt igennem pandemien. Vi er kommet godt igennem, fordi vi har et fanta-

stisk og velfungerende decentralt Danmark. Det er opmuntrende at tænke på det, vi kan, når vi for-

ener kræfterne. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det er fordi, vores medarbejdere, ledere og kom-

munalbestyrelser har fyldt de overordnede rammer ud. Med god, sund, lokal fornuft og dømmekraft. 

Vi leverer. Vi er effektive. Målrettede. Og det er der fortsat behov for. For netop, som pandemien er 

ved at slippe sit tag. Netop, som de nye kommunalbestyrelser er kommet i arbejdstøjet. Så er der 

blevet krig i Europa.  

 

Putins invasion i Ukraine skaber lige nu de største flygtningestrømme internt i Europa siden 2. Ver-

denskrig. Det er svært at forstå. Og endnu sværere at acceptere. Den verdensorden, vi kender, er 

under opbrud. Vi er vidne til et land. Et folk. I Europa. Som lige nu kæmper for at overleve. De kæm-

per for deres selvstændighed. For at bevare deres demokrati. De kæmper for friheden til at leve, 

tænke og tale frit. Grundlæggende værdier. Som også er vores. Derfor, er ukrainernes kamp også 

vores kamp.  

 

Borgmestre i byerne Melitopol og Dniprorudne er forsvundet. Bortført. Erstattet af russiske marionet-

ter. Det er frontalangreb på demokratiet. Det er terror. Og i den seneste uge har vi været i fuld gang 

med at hjælpe flygtende ukrainere, som kommer hertil. Familier, som er blevet splittet. Flygtet. For-

drevet. Tvunget væk fra dem, de elsker. Fra deres hjem. De kommer hertil med ganske få ejendele. 

De kommer fra kaos. Og ser ind i en usikker fremtid. De har brug for os. De har brug for, at vi forener 

kræfterne. Hjælper. Med alt det vi kan. 

 

Forleden stod jeg foran en kvinde, som for to uger siden var skolelærer hjemme i Ukraine. Som har 

måttet forlade sin mand. Og nu for fire dage siden er kommet til Danmark. Hun stod der. Foran mig. 

Med sin søn i hånden. Med tårerne løbende ned ad kinderne. Og bad om at være med til at hjælpe 

nogle af de børn, som kommer til Danmark. Vi har et ansvar. Et ansvar, som handler om at hjælpe 

fordrevne flygtninge på fode. Give dem en seng at sove i. En bolig. Mad. Børnene skal i daginstitu-

tion. I skole. Forældrene skal have et arbejde. Familierne skal have muligheden for at få et liv. 

Det er et ansvar. Det er en opgave.  

 

Medarbejdere og ledere i kommunerne er allerede hurtigt ude af startblokken. De opretter taskforces. 

Koordinerer med civilsamfund, organisationer og borgere. Ligesom med corona, prøver vi at finde 

nogle farbare veje. Vores medarbejdere og ledere tager igen ansvar. Praktisk. Konkret. Bevidst om, 

at de har andre menneskers liv i deres hænder.   

 

I fredags lavede vi en aftale med regeringen. I går vedtog Folketinget en særlov. Det giver os ram-

merne for, hvordan vi modtager de fordrevne ukrainere. Vi er glade for både særlov og aftale. Vi har 

brug for rammer. Også selvom ingen endnu kender omfanget af opgaverne. Derfor er der også lagt 

op til, at vi holder tæt kontakt med regeringen. Fornyer aftalerne, når der viser sig et behov for det.  

 



 

 

Flygtningestrømmen fra Ukraine har givet os en ny kæmpestor udfordring. Oven i dem, vi havde i for-

vejen. Andre vigtige dagsordener kræver fortsat vores politiske opmærksomhed.  

 

Klimadagsordenen står blandt de allerøverste. Putins invasion accelererer behovet for den grønne 

omstilling. Fordi den nu også er sikkerhedspolitik. Der skal findes løsninger, der sætter fart på. Det er 

helt afgørende, at vi fortsat påtager os lokalpolitisk lederskab. Og det er afgørende, at ambitionsni-

veauet på Christiansborg er højt. 

 

Det kommunale sundhedsområde skal også udvikles. Lovgivning og økonomi skal på omgangshøjde 

med virkeligheden. Regeringen lancerede tirsdag et udspil. Det er første skridt mod en helt nødven-

dig reform af sundhedsområdet. Retningen i udspillet er rigtig. Men der er et stykke vej igen. Og vi 

opfordrer Folketinget til at sætte barren højt. Og tænke det klogt og tæt sammen med ældreområdet. 

 

På det sociale område har vi fortsat store udfordringer. En alt for stor del af vores unge oplever mis-

trivsel. Borgere oplever, at de kommer i klemme. Det er mere end svært at få enderne til at mødes. 

Vi er som samfund, som kommuner og Folketing forpligtede til at reagere. Vi kender udfordringerne. 

Og vi arbejder målrettet på at løse dem. Vi lykkes tit. Særligt, når vi arbejder sammen. Særligt, når vi 

har gode rammer om opgaverne. 

 

Corona. Putins krig i Ukraine. Et styrket forsvar. Et ukendt antal flygtninge, som skal integreres i det 

danske samfund. Det koster! Med det nationale kompromis, der blev indgået forrige søndag, er for-

udsætningerne for dansk økonomi markant ændret. Det er svært at komme uden om reformer. Der 

er plads til at dække forsvarsudgifterne og demografien. Men heller ikke mere. Der er ingen tvivl om, 

at det kommer til at presse alle andre politiske dagsordener. Vi kommunalpolitikere kigger rundt og 

ser store behov. Til børn. Ældre og sundhed. Klima. Socialområdet.  

Det, der står helt tydelig, er: Hvis, der skal være råd til at udvikle velfærden, skal vi have reformer, 

skattestigninger eller omprioriteringer. Vi bidrager selvfølgelig gerne med indspil til Christiansborg, så 

vi sammen finder gode løsninger. 

 

Manglen på hænder. Det er også en af de helt store udfordringer, vores samfund står overfor. 
Arbejdskraftsudfordringen rammer alle steder. Både på det private og det offentlige arbejdsmarked. 
Det handler om uddannelsespolitik. Om finanspolitik. Det er skattepolitik. Integrationspolitik. Arbejds-
markedspolitik. Det er social- og beskæftigelsespolitik. Og det skal hænge sammen. 
 

Og vi har allerede nu i dag svært ved at få kvalificerede ansøgere til ledige stillinger. Især til ældre-

området. Men også til daginstitutioner. Til skoler. Til socialområdet. Fremtiden er brolagt med usik-

kerhed. Men der er også ting, vi ved.  Vi ved, at vi bliver rigtig mange flere ældre. Vi ved, at der skal 

findes løsninger. At der skal skrues på mange knapper. Samtidig. Og at det ikke kan vente.  

 

Digitalisering er en af knapperne. Vi skal blive bedre til at bruge teknologi, så vores medarbejdere får 

de bedste forudsætninger for at løse de opgaver, der er. Vi skal have sygefraværet ned. Vi skal have 

seniorer til at blive længere på arbejdsmarkedet. Vi skal have flere op i tid. Vi skal kigge på, hvordan 

vi tilrettelægger arbejdet. Vi skal uddanne vores medarbejdere, så de har de rette kompetencer. 
 
Der er også brug for, at alle forstår de spilleregler, som manglen på hænder dikterer. I den forgange 
valgperiode, har de landspolitiske signaler ikke altid været afstemt med virkeligheden. Realisme er 
ikke altid supersexet. Men det er strengt nødvendigt. Det er altså ikke en farbar vej at love mini-
mumsnormeringer i daginstitutioner, love flere sygeplejersker – eller politibetjente for den sags skyld 
– med mindre man samtidig anviser, hvordan man vil skaffe både hænder og finansiering.  

 

I statsministerens nytårstale var der særligt fokus på at give kommunerne frihed for statslige regler. 

Mindre bureaukrati. Med manglen på hænder og færre penge ligger en del af løsningen i at sætte 

kommunerne fri. Hvis vi gør det rigtigt. Og klogt.  



 

 

Med friere rammer til at tilrettelægge velfærden, kan vi arbejde mere effektivt. Mindre bureaukratisk. 

Vi vil meget gerne være med til at forme rammerne, så der bliver mere tid til kerneydelsen. Vi er helt 

med på at luge ud og gentænke områderne. Vi er helt med på at bygge videre på de erfaringer, vi 

har fra velfærdskommunerne. Det er vigtigt for os, at der er sammenhæng i tingene. Ikke bare set fra 

Christiansborg. Men for os ude i den spidse ende. I kommunerne. Der, hvor borgerne er. 

 

Det er en tid som aldrig før. Men, der er også noget, som ikke ændrer sig. Og i denne tid er det fak-

tisk godt med nogle konstanter. En af dem er vi i KL i fuld gang med at forberede. Det handler om de 

årlige økonomiforhandlinger. Det er der, hvor vi i KL sætter os sammen med regeringen og forhand-

ler os frem til vores råderum. Det er krævende forhandlinger hvert år. Ind i mellem hårde. Vi og rege-

ringen kommer til bordet med forskelligt syn på tingene. Men vi har en fælles interesse i at nå et re-

sultat. På vores side af bordet ligger de store temaer arbejdsudbud, sundhed, det specialiserede so-

cialområde og klima. De er vigtige for os. Og for vores borgere. 

I år vil Putins krig i Ukraine kaste skygger over vores forhandlinger. Regeringen og KL har aftalt, at 

det er i årets økonomiforhandlinger, vi håndterer de økonomiske merudgifter, vi får som følge af kri-

gen. Til umiddelbar hjælp til flygtningene. Men også i forhold til serviceområderne. Vi vil, som altid, 

gå konstruktivt til forhandlingerne. Vi vil kæmpe for, at vi i kommunerne får de bedst mulige økonomi-

ske rammer. Så vi kan levere den bedst mulige service til borgerne. 

 

Efter økonomiforhandlingerne har vi en proces, hvor vi i kommunerne afstemmer vores budgetter, så 

de samlet set matcher den ramme, vi har aftalt med regeringen. Det er ingen hemmelighed, at det 

var en svær proces sidste år. Derfor har vi kigget hinanden i øjnene. For at få afklaret. Om det her er 

måden at gøre det på. Og det står klart, at vi har et fælles ønske om at værne om aftalesystemet. 

Fordi det er helt unikt. Der er ingen lande, som har noget, der bare ligner. Heller ikke lande, vi nor-

malt sammenligner os med. Fordelene er lysende klare. For os i kommunerne. For regeringen og 

Folketing. Og hvad er egentlig alternativet? Svaret er statslig styring. Det vil betyde, at vi mister ind-

flydelse. Får ringere vilkår. Det vil give dårligere og mere ufleksibel velfærd. Det er der ingen, der kan 

være tjent med. Ikke borgerne. Ikke os kommunalpolitikere. Det ved vi, og derfor bakker vi op om vo-

res aftalesystem.  

 

For fire år siden stod jeg her på scenen. I Aalborg, som nyvalgt formand for KL. Glad og spændt.   

I den periode er vi lykkedes med meget i det kommunale fællesskab. Vi har taget lokalpolitisk leder-

skab på den grønne omstilling. Parterne på skoleområdet har fundet hinanden. Vi har fået finansieret 

demografien. Fjernet det sidste af omprioriteringsbidraget. Vi har presset på for at få en sundhedsre-

form. Sat det specialiserede socialområde på dagsordenen. Og oven i det har vi håndteret en pan-

demi. Når de her år skal beskrives i Danmarkshistorien, må der være et kapitel, som hylder det de-

centrale Danmark. Vi har i den grad vist, hvad vi er gjort af. Min tro på – og stolthed over – det vi kan 

sammen, er ikke blevet mindre. Tværtimod.  

 

Jeg er ikke i tvivl om, at vi ved fælles kraft også løfter fremtidens udfordringer. Jeg er stolt over det 

kommunale selvstyre. Resultaterne. Sammenholdet. Samarbejdet. Alt det, vi skaber i fællesskab. 

 

Jeg ønsker alle et godt topmøde!  


