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Velkommen  
til KØF 2023
Hvordan ser vores velfærdssamfund ud i 2030, og hvad skal der til, for 
at vi kan fastholde og udvikle den velfærd, vi kender i dag, når udfor-
dringerne presser sig på? Demografien og rekrutteringsudfordringerne 
er vilkår, der er kommet for at blive, og knap var samfundet åbnet efter 
Covid-19, før krigen i Ukraine og energi- og forsyningskrisen ændrede 
de økonomiske vilkår grundlæggende. Med det nationale kompromis 
om forsvarsudgifterne er det økonomiske råderum i de kommende 
år til velfærdsservice blevet begrænset, men borgernes forventninger 
om service er fortsat høje – samtidig med at udviklingen af de brede 
serviceområder presses af udgiftsvækst på de mere specialiserede 
områder. De økonomiske muligheder for investeringer i velfærden, 
som for bare et år siden så realistiske ud, er der ikke længere. Er der 
behov for at prioritere skarpere i velfærden – og i givet fald hvordan?

Kommunerne viste under håndteringen af Covid-19 deres evne til at 
finde løsninger på store samfundsudfordringer tæt på og sammen 

med borgerne. Med ca. 6 ud af 10 offentligt ansatte beskæftiget i 
kommunerne, er de omdrejningspunktet for den danske velfærd. En 
række andre udfordringer kalder imidlertid på nye og tværgående løs-
ninger. Det gælder fx rekrutteringsudfordringen eller den vedvarende 
store gruppe af udsatte uden uddannelse og job. Hvordan udnytter 
vi kommunernes potentiale til at løse komplekse problemer bedst 
muligt. Og hvordan sikrer vi, at det sker i respekt for den nødvendige 
kobling mellem velfærdsinstitutionerne og kommunalbestyrelsen, så 
kommunerne har rammerne til at løse de komplekse problemer på 
tværs af institutioner og sektorer. 

KØF2023 sætter spot på disse spørgsmål – hvad skal der til for at sikre 
velfærdssamfundet, og at kommunerne også i fremtiden kan udfylde 
rollen som omdrejningspunktet for danskernes velfærd

Vel mødt til Kommunaløkonomisk Forum 2023.
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Torsdag den 12. januar 2023
09.00 Ankomst, registrering og morgenmad 

10.00 Åbning af Kommunaløkonomisk Forum 2023 

Konferencier: 
• Nynne Bjerre Christensen, Journalist

10.20 Den aktuelle krise og de langsigtede udfordringer  
 for dansk økonomi

Hvad betyder den aktuelle krise for de langsigtede udfordrin-
ger i dansk økonomi? Er krisen et rent forbigående konjunk-
turfænomen, eller sætter den sig mere længerevarende i 
økonomien? Hvis man skal pege på reformer, der kan frigøre 
råderum og arbejdskraft¬ frem mod 2030 – hvor ligger så re-
formpotentialet – er det fx yderligere 1. generationsreformer, 
2. generationsreformer eller uden¬landsk arbejdskraft? 

Deltager:
• Michael Svarer, Professor ved Aarhus Universitet og tidli-

gere overvismand

10.40 Hvordan sikrer vi en bæredygtig udvikling af socialområdet?
Ekspertudvalget på Socialområdet påbegyndte sit arbejde i 
august 2022. Udvalget skal tage et kig på det socialområdets 
udfordringer med friske øjne, og komme med anbefalinger til 
en bæredygtig udvikling af området. Udvalgets arbejde er sta-
dig undervejs, men formanden for udvalget, Torben Tranæs, vil 
give sit perspektiv på de observationer og overvejelser, som 
udvalget har gjort sig i den første tid.

Deltager:
• Torben Tranæs, Forskningsdirektør ved VIVE og formand for 

ekspertudvalget på socialområdet

11.00 Pause

11.10 Velfærdssamfundet til debat  
 – hvilke politiske overvejelser rejser det? 

Udfordringerne for velfærdssamfundet handler i høj grad om 
de økonomiske rammer, men de handler også om, hvilke 
forventninger vi, som borgere, har til os selv, til hinanden og 
til vores fælles velfærd. Professor Nina Smith sætter de øko-
nomiske analyser ind i en bredere kontekst, som også omfat-
ter fundamentet under velfærdssamfundet og solidariteten 
på tværs af befolkningsgrupper. Hvad sker der, når rammerne 
strammes, men borgernes forventninger fortsat er høje? Er 
der et misforhold mellem det politiske fokus på nogle om-
råder og deres realøkonomiske betydning? Hvilke politiske 
drøftelser og overvejelser giver det anledning til, hvis der skal 
prioriteres skarpere i velfærden?

Deltager:
• Nina Smith, professor ved Aarhus Universitet

11.35 Kommunerne som svaret på de komplekse problemer  
Kommunerne er for langt de fleste danskere indgangen til den 
offentlige sektor. Hver dag leverer kommunerne løsninger af 
høj kvalitet som både er tilpasset de lokale forhold og den 
enkelte borger og med et blik for helheden og sammenhæn-
gen på tværs af fagområder. Med kommunestyrets økonomi-
ske og opgavemæssige decentralisering er rammerne til stede 
for, at kommunerne kan fungerer som motoren i  omstilling 
af velfærden. Og det er der behov for i en tid med økonomisk 
smalhals og manglende arbejdskraft. Men hvordan bliver 
kommunerne i endnu højere grad gearet til at tackle de kom-
plekse udfordringer,? Og hvordan sikres  det bedste samspil 
med Christiansborg, borgere, frivillige og virksomheder, som 
giver de mest værdifulde løsninger til gavn for borgerne?

Deltager:
• Ulrik Kjær, Professor ved Syddansk universitet

12.00 Frokost

4 Kommunaløkonomisk Forum 2023



Kommunaløkonomisk Forum 2023 5

13.00 Break out-sessioner – runde 1
  1. Sådan gentænker vi mødet med borgere på kanten
  2. Råderumsgalleri – konkrete cases fra kommunerne
  3. En fremtid med fuldtid – sådan får vi flere på fuldtid
  4. Frigjort tid er den nye bundlinje, når digitalisering og tek-

nologier skal implementeres
  5. Mindre administration, mere velfærd – hvor og hvordan?
  6. Hvordan kan politikere løse de vilde problemer?
  7. Det specialiserede socialområde – sådan knækker vi  

kurven

13.40 Pause

14.00 Break out-sessioner – runde 2
  8. Sådan gentænker vi mødet med borgerne på kanten
  9. Råderumsgalleri – konkrete cases fra kommunerne
10. Klimaansvar gennem grønt forbrug
11. Giv karakter til ledelseskæden i din kommune
12. 2 mio. plus: hvad ved vi om de dyreste indsatser på so-

cialområdet
13. Mangel på arbejdskraft – bud på løsninger

14.45 Pause og forplejning i standområdet 

15.10 Debat mellem finansministeren og KL’s formand
Finansminister Nicolai Wammen og KL’s formand Martin Damm 
drøfter udfordringer og muligheder i velfærdssamfundet. Hvor-
dan afstemmer vi borgernes forventninger til en virkelighed 
med mindre råderum og færre hænder? Hvordan skal vi priori-
tere i velfærden? Og hvordan bør rollefordelingen være mellem 
Folketinget på den ene side og kommunerne på den anden?

Deltagere:
• Nicolai Wammen (S), Finansminister
• Martin Damm (V), KL’ s formand

15.35 Hvor er nøglen til at løse de vilde problemer  
 på 0-18-årsområdet?

0-18-årsområdet er præget af komplekse problemer, der har 
betydning for barnets liv. Børn og unge møder ulige vilkår både 
inden og uden for hjemmets fire vægge. Allerede i dagtilbuds-
alderen ses markante forskelle i udvikling alt efter familiebag-
grund; forskelle, der bliver mere udtalte og kommer til udtryk 
på mange områder igennem barn- og ungdommen. Rasmus 
Landersø stiller skarpt på de udfordringer og politiske overve-
jelser vi står overfor, og kommer med bud på, hvad kommuner-
ne kan gøre for at give alle børn og unge en bedre start på livet.

Deltager:
• Rasmus Landersø, Forskningsprofessor ved Rockwool Fon-

dens Forskningsenhed

15.50 Frihed med de rette balancer
I regeringsgrundlaget lægges der op til en omfattende fri-
sættelse af velfærdsinstitutionerne fra unødig statslig og 
kommunal regulering. Spørgsmålet er, hvilken rolle ledere, 
kommuner og lokalpolitikere skal spille i den fremtidige sty-
ring af velfærdsinstitutionerne? Med afsæt i skoleområdet 
debatterer deltagerne den fremtidige styring af skolerne som 
et eksempel på, hvordan man kan finde balancerne mellem 
den enkelte institutions frihed og kommunens/statens regu-
lering. For spørgsmålet er, om man med de rette roller og den 
rette balance kan finde løsningerne på de vilde problemer på 
børne- og ungeområdet og på alle velfærdsområdet?

Deltagere:
• Claus Hjortdal, Formand for Skolelederforeningen
• Gordon Ørskov Madsen, Formand for Danmarks Lærer- 

forening
• Thomas Gyldal Petersen (S), Formand for KL’s Børne- og 

Undervisningsudvalg
• Marie Holt Hermansen, Formand for Danske Skoleelever

16.20 Kreativ opsamling

16.35 Afrunding på konferencens første dag  

17.00 Mulighed for løbe- eller gåtur ved Aalborg Kommune
Mødested: Udenfor AKKC

19.00 Vi mødes i forhallen

19.30 Spisning og efterfølgende mulighed for netværk
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Fredag den 13. januar 2023
09.00 Nyt europæisk sikkerhedsbillede kræver prioriteringer  

Med den russiske invasion af Ukraine ændrede det europæi-
ske sikkerhedsbillede sig markant. Og når udgifterne til sik-
kerhed og forsvar skal hæves til 2 pct. af BNP frem mod 2033, 
lægger det beslag på en betydelig del af det økonomiske rå-
derum. Prioritering og forventningsafstemning bliver et vilkår. 
Den udfordring står Danmark dog langt fra alene med, og 
Lykke Friis, der blandt andet er tidligere klima-, energi- og lige-

stillingsminister og nuværende direktør for Tænketanken Euro-
pa, åbner fredagens program med et europæisk perspektiv på 
de økonomiske konsekvenser af det nye sikkerhedsbillede.

Deltager:
• Lykke Friis, Direktør i Tænketanken Europa, fhv. klima-,  

energi- og ligestillingsminister
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09.25 Tilbagetrækningsalderen  
 – en del af udfordringen eller en del af løsningen?

Hvad betyder tilbagetrækningsalderen fra arbejdsmarkedet 
for velfærdsudfordringen? Kan udfordringen blive endnu 
større, end det ser ud til, eller kan seniorerne og senere tilba-
getrækningsalder være en del af vejen til flere hænder og øget 
finanspolitisk holdbarhed. Hvilke dilemmaer rejser det i for-
hold til pensionssystemet? 

Deltager:
• Torben M. Andersen, Professor ved Aarhus Universitet

09.55 Pause 

10.25 Hvad gør vi, når demografien indebærer en helt ny  
 virkelighed på ældreområdet?

Demografien er en grundlæggende gamechanger, og det er 
nødvendigt at tænke ældre- og sundhedsområdet sammen 
med over 130.000 flere ældre over 80 år i 2030. Der er behov 
for at tænke nyt, og uforpligtende afbureaukratiseringsforslag 
løser ikke udfordringen. Men hvor langt kan vi komme med 
tværfaglige og selvstyrende teams, visitation tættere på bor-
geren, øget brug af velfærdsteknologi og et mindsket frafald 
på SOSU-uddannelsen? Alt peger mod, at vi også ser ind i et 
behov for at prioritere i de opgaver, som den offentlige sektor 
skal løse, bl.a. ved at se på arbejdsdelingen mellem det offent-
lige, pårørende, det private og civilsamfundet og snitfladerne 
til sundhedsvæsnet.

Deltager:
• Pia Kürstein Kjellberg, Projektchef ved VIVE 

10.50 Fremtidens ældrepleje – interview med formand  
 for KLs Sundheds- og Ældreudvalg

Hvilke svar har vi på udfordringerne på ældreområdet, så vi 
også fremadrettet kan tilbyde en ordentlig ældrepleje? Hvilke 
regler og rammer bør kommunerne have for at kunne løse 
opgaven?  Og hvad kræver det hele i dialogen med borgerne 
og deres forventninger? Christina Krzyrosiak Hansen kommer 
i den varme stol.

Deltager:
• Christina Krzyrosiak Hansen (S), formand for KLs Sund-

heds- og Ældreudvalg

11.10 Kommunalpolitikernes vej igennem  
 – når rammer bliver stramme

Begrænsninger på råderum og arbejdskraft vil i de kommende 
år sætte rammerne for udviklingen af velfærden. Råderum-
met skal skabes indefra og der bliver behov for både lands- og 
lokalpolitiske samtaler med borgerne om mulighederne for 
udviklingen af velfærden. Hvad skal der til for at lykkes som 
kommunalbestyrelse, når økonomien strammer til? Arne 
Ullum præsenterer kommunalbestyrelsens greb til at sikre 
strategien for kommunens udvikling.

Deltager:
• Arne Ullum, Ansvarshavende chefredaktør, NB Økonomi

11.30 Afslutning og opsamling på Kommunal- 
 økonomisk Forum – Velfærd 2030

Martin Damm og Jacob Bundsgaard giver deres bud på kom-
munalpolitikernes rolle i en tid, hvor behovet for prioritering 
skærpes og forventningsafstemningen med borgerne bliver 
helt central.

Deltagere:
• Martin Damm (V), KL’s formand
• Jacob Bundsgaard (S), KL’s næstformand

11.45 Afslutning på Kommunaløkonomisk Forum 2023

11.45 Frokost to go
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Break out-sessioner
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Session 1
Sådan gentænker vi mødet  
med borgere på kanten

Den offentlige sektor skal i højere grad indrettes på borgernes og ikke 
systemets præmisser. Det offentlige skal være bedre til at sikre en 
sammenhængende indsats, som bringer borgeren tættere på job eller 
uddannelse, hvor borgerne får en hverdag, hvor de bliver i stand til at 
mestre deres eget liv. 

Kommunerne spiller her en helt afgørende rolle i at skabe denne 
sammenhæng. På denne session sætter vi derfor spot på hvordan et 
stærkt ledelsesfælleskab og den politiske forankring er afgørende, 
hvis der skal skabes meningsfulde løsninger i borgernes liv.

Deltagere:
• Peter Rahbæk Juel (S), Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og  

Borgerserviceudvalg
• Dorte Bukdahl, Partner i Mobilize Strategy Consulting

Ordstyrer:
• Christian Harsløf, Direktør i KL

Session 2
Råderumsgalleri  
– konkrete cases fra kommunerne

Den aktuelle økonomiske situation og stramme rammer for kommu-
nerne medfører et fortsat behov for at frigøre råderum og sikre plads 
til nye initiativer. Det er nødvendigt, men kræver også kræfter og nyt 
syn. Kan man kigge udover kommunegrænsen og lade sig inspirere af 
de andre kommuners succes med at skabe råderum? 

På KØF præsenteres et råderumsgalleri for at udbrede erfaringer med 
konkrete projekter og tiltag, der har været en succes i andre kom-
muner. Deltagerne kan inspireres af kommunale cases, der kort og 
kontant deler deres erfaring om konkrete tiltag og resultater på få 
minutter.

Cases:
• Høje-Taastrup Kommune om døgnstøtte i egen bolig på social- 

området 
• Halsnæs Kommune om forhandling og kontraktstyring på social-

området
• Tårnby Kommune om varmebesparelse med intelligent opvarmning
• Roskilde Kommune om automatiseret borgerservice døgnet rundt
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Session 3
En fremtid med fuldtid  
– sådan får vi flere på fuldtid

”Fire dages arbejdsuge på fuldtid”, ”Direktør i eget liv”, ”Selvbestemt 
borgeromsorg” og ”Drømmeskemaer”. Dette er blot et udpluk af tit-
lerne på de indsatser, som en række nøglekommuner i indsatsen ”En 
fremtid med fuldtid” har gennemført det seneste år. 

Med deres prøvehandlinger er det lykkedes at knække koden til at få 
flere medarbejdere op i tid eller på fuldtid – og endda på måder, der 
samtidig har givet større tilfredshed blandt brugere og borgere, bedre 
arbejdsmiljø samt nedbragt sygefraværet og vikarbudgetterne. På 
sessionen kan du bl.a. høre to kommuner fortælle om deres konkrete 
erfaringer med at få flere op i tid og på fuldtid.

Deltagere:
• Anders Peter Østergaard, Direktør for børn, skole, unge, kultur og 

fritid i Gentofte kommune
• Paula Guerrero Mieres, Dagtilbudsleder i Gentofte Kommune
• Kirsten Dyrholm Hansen, Ældrechef i Vejen Kommune
• Bethina Siim Callesen Hansen, Leder af plejehjælpen Nord i Vejen 

Kommune
• Steffen Jensen (S), Fungerende formand for LPU-udvalget, borg- 

mester i Halsnæs kommune

Session 4
Frigjort tid er den nye bundlinje,  
når digitalisering og teknologi  
skal implementeres

Kommunerne har i mange år arbejdet med at gøre brug af digitalise-
ring og ny teknologi til at binde den kommunale sektor bedre sam-
men og øge kvaliteten for borgeren. Udfordringerne med rekruttering 
og demografi gør dog, at digitalisering og teknologier i højere grad 
skal vurderes på, hvor meget tid de frigør i den kommunale sektor – 
og dermed hvordan de bidrager til, at kommunerne har hænder nok 
til at levere en stabil velfærd. 

Derfor sættes der i denne session spot på 10 teknologier og kommu-
nale cases, der har en dokumenteret tidsmæssig effekt. Den sætter 
også spot på et kommende Teknologipartnerskab, hvor kommunerne 
kan få konkret hjælp til at tage de teknologier, der virker, i brug. Hør, 
hvad der går på tværs af de kommunale cases, der er lykkes med at 
frigøre tid, hvilke teknologier kommunerne skal holde øje med i frem-
tiden, og hvordan kommunerne selv kommer i gang med hjælp fra 
Teknologipartnerskabet.

Deltagere:
• Pernille Halberg Salamon, Kommunaldirektør i Hørsholm Kommune
• Camilla Fibiger Smed, Visitationschef i Aalborg Kommune

Ordstyrer:
• Frederik Nordentoft Andersen, Kontorchef, Digitalisering & Tekno-

logi, KL
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Session 5
Mindre administration, mere velfærd  
– hvor og hvordan?

Administrative effektiviseringer og besparelser er i høj kurs i enhver 
kommune, og overalt søges der med lys og lygter efter overflødige 
opgaver og smarte løsninger, så bøvl og bureaukrati kan erstattes med 
borgernær velfærd. Det er en årligt tilbagevendende øvelse, så hvad 
fanger lyskeglen i dag og årene frem? Hvor er potentialerne – og hvad 
skal der til, hvis de skal realiseres? Det er nogle af de spørgsmål, vi stil-
ler under overskrifter om bl.a. it- og digitalisering, mindre bøvl, kultur 
og ledelse samt serviceniveau på det administrative område. 

Deltagere:
• Stig Henneberg, Kommunaldirektør i Frederiksberg Kommune
• Eddie Dydensborg, Økonomi- og digitaliseringsdirektør i Odense 

Kommune
• Christine Brochdorf, Kommunaldirektør i Egedal Kommune

Ordstyrer:
• Lars Holte, Kommunaldirektør i Høje-Taastrup Kommune

Session 6
Hvordan kan politikere  
løse de vilde problemer?

De komplekse udfordringer som kommunerne står overfor, kan 
hverken løses egenhændigt af kommunalbestyrelsen, forvaltningen, 
institutioner, borgere eller andre relevante aktører. Det kalder på at 
flere perspektiver bringes sammen for at finde svar. Så hvordan lykkes 
kommunerne med at skabe platforme og processer, hvor nye løsnin-
ger kan udvikles sammen? 

Hvordan kan man som kommunalpolitiker sætte sig i spidsen for 
mobilisering af fællesskaber? Og hvad er det for nogle dilemmaer, 
man som politiker kan komme til at stå i, når andre aktører kommer 
tættere ind i det politiske beslutningsrum? Det vil denne session give 
inspiration til og svar på.

Deltagere:
• Ulrik Kjær, Professor ved Syddansk universitet
• Karen Grøn, Direktør for Trapholt Museum

Ordstyrer:
• Nynne Bjerre Christensen, Journalist

10 Kommunaløkonomisk Forum 2023
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Session 7
Det specialiserede socialområde  
– sådan knækker vi kurven

Målgrupperne på det specialiserede område bliver i stigende grad 
komplekse. Det skyldes bl.a., at flere og flere danskere får psykiske 
lidelser, og alt for mange af dem får desværre ikke en uddannelse eller 
et job.  Vi bruger allerede over 50 mia. kr. om året på det specialise-
rede socialområde – og udgifterne fortsætter med at stige. 

Det ser svært ud, men der er faktisk løsninger! Workshoppen præsen-
terer data og helt nye resultater, som kan skabe bæredygtighed på det 
specialiserede område. 

Deltager:
• Mette Lindgaard, Parter, PwC

Session 8
Sådan gentænker vi mødet  
med borgerne på kanten

Den offentlige sektor skal i højere grad indrettes på borgernes og 
ikke systemets præmisser. Det offentlige skal være bedre til at sikre 
en sammenhængende indsats, som bringer borgeren tættere på job 
eller uddannelse, hvor borgerne får en hverdag, hvor de bliver i stand 
til at mestre deres eget liv. Kommunerne spiller her en helt afgørende 
rolle i at skabe denne sammenhæng. På denne session sætter vi 
derfor spot på hvordan et stærkt ledelsesfælleskab og den politiske 
forankring er afgørende, hvis der skal skabes meningsfulde løsninger 
i borgernes liv.

Deltagere:
• Peter Rahbæk Juel (S), Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og  

Borgerserviceudvalg 
• Dorte Bukdahl, Partner i Mobilize Strategy Consulting

Ordstyrer:
• Christian Harsløf, Direktør i KL
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Session 9
Råderumsgalleri  
– konkrete cases fra kommunerne

Den aktuelle økonomiske situation og stramme rammer for kommu-
nerne medfører et fortsat behov for at frigøre råderum og sikre plads 
til nye initiativer. Det er nødvendigt, men kræver også kræfter og nyt 
syn. Kan man kigge udover kommunegrænsen og lade sig inspirere af 
de andre kommuners succes med at skabe råderum? 

På KØF præsenteres et råderumsgalleri for at udbrede erfaringer med 
konkrete projekter og tiltag, der har været en succes i andre kom-
muner. Deltagerne kan inspireres af kommunale cases, der kort og 
kontant deler deres erfaring om konkrete tiltag og resultater på få 
minutter.

Cases:
• Høje-Taastrup Kommune om døgnstøtte i egen bolig på social- 

området 
• Halsnæs Kommune om forhandling og kontraktstyring på social-

området
• Tårnby Kommune om varmebesparelse med intelligent opvarmning
• Roskilde Kommune om automatiseret borgerservice døgnet rundt

Session 10
Klimaansvar gennem  
grønt forbrug

Kommunerne tager klimaansvar og er nået langt i den grønne omstil-
ling og arbejdet med at reducere CO2-aftrykket. Men der er fortsat 
behov for en række nødvendige lovgivningsmæssige og økonomiske 
redskaber fra centralt hold, så kommunerne for alvor kan sætte hand-
ling bag klimaplanerne lokalt. Der er dog stadig meget, kommunerne 
kan gøre allerede i dag, når det kommer til at trække egen drift og 
forbrug i en mere klimavenlig retning. 

Kommunerne har ansvar for ca. 31. mio. kvadratmeter bygnings-
masse, og kommunale medarbejdere kører mange kilometer hvert 
år. Samtidig er kommunerne den største offentlige indkøber med en 
samlet årlig indkøbsvolumen på lige knap 100 mia. kr., hvilket i 2019 
svarede til et klimaaftryk på godt 6 mio. ton CO2-e. Sessionen stiller 
skarpt på fakta, nøgletal og konkrete greb til, hvordan vi i endnu høje-
re grad kan understøtte et klimavenligt forbrug, der langt hen ad vejen 
også påvirker økonomien i en positiv retning.

Deltagere:
• Martin Østergaard Christensen, Stadsdirektør i Aarhus Kommune
• Stefan Birkebjerg Andersen, Stadsdirektør i Odense Kommune
• Stine Johansen, Direktør i KL
• Signe Lynggaard Madsen, Adm. direktør i SKI
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Session 11
Giv karakter til ledelseskæden  
i din kommune

Det er resultatet for borgerne, kommunerne skal bedømmes på. Der-
for ønsker mange kommuner, at ledelseskæden skal sætte endnu 
mere fokus på resultater af kerneopgaverne. Målet er at skabe mere 
kvalitet i løsningerne både af hensyn til borgerne og til økonomien.
Denne session er tilrettelagt som ”Debatten”, hvor Nynne Bjerre ud-
fordrer forskellige hold af direktører og chefer om, hvordan hele le-
delseskæden vender blikket mod det resultat, som borgerne oplever. 
Temaerne i debatten handler bl.a. om rollerne for kommunalbestyrel-
sen, direktionen, cheferne og de faglige ledere. Hvad er deres ansvar 
for at skabe resultatfokus? 

For hvert tema kan deltagerne i denne session give deres egen kom-
mune en karakter, så deltagerne ved afslutning af ”Debatten” står med 
en vurdering af, om ledelseskæden derhjemme har tilstrækkeligt re-
sultatfokus. Forsamlingens (Deltagernes) samlede vurdering af ledel-
seskæden præsenteres og drøftes i plenum.

Deltagere:
• Lasse Jacobsen, Kommunaldirektør i Viborg Kommune
• Flemming Skaarup, Børne- og uddannelsesdirektør i Kolding Kom-

mune
• Bianca Thomsen, Teamleder for IPS-indsatsen i Hjørring Kommune
• Kirsten Dyrholm Hansen, Ældre- og rehabiliteringschef i Vejen Kom-

mune

Ordstyrer:
• Nynne Bjerre Christensen, Journalist

Session 12
2 mio. plus: hvad ved vi om de dyreste  
indsatser på socialområdet?

Kommunernes udgifter på det specialiserede socialområdet fortsæt-
ter med at stige. Meget tyder på, at det særligt at stigende udgifter 
til de dyreste sager, der driver udgiftsvæksten. Men hvad er det gør, 
at indsatsen til en borger på socialområdet kommer til at koste mere 
end 2 mio. kr. om året? Komponent præsenterer i denne session sprit-
nye data fra et analyseprojekt der er lavet sammen med KL og med 
deltagelse af 56 kommuner. Sessionen giver svar på hvad der kende-
tegner de dyreste sager på socialområdet og om der er noget i den 
kommunale praksis og tilbudsvifte, som kommunerne kan gribe i for 
at undgå, at udgifterne løber løbsk.

Deltager:
• Maibritt Kuszon, Chefkonsulent i Komponent
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Session 13
Mangel på arbejdskraft  
– bud på løsninger

Kommunerne ser ind i en ny økonomisk virkelighed, men selvom 
beskæftigelsen ser ud til at falde på kort sig, er adgang til arbejdskraft 
fortsat den helt store forudsætning for at kommunerne kan levere 
velfærd her og nu og på lang sigt. På sessionen giver to kommuner 
eksempler på, hvordan de arbejder med at tiltrække og fastholde 
arbejdskraft på ældreområdet. 

I Lolland Kommune har man arbejdet målrettet med at rekruttere 
medarbejdere fra udlandet for at løse den akutte mangel på arbejds-
kraft i ældreplejen. I Frederikshavn Kommune har man arbejdet med 
at forbedre kvaliteten af praktikforløbene med henblik på at fore-
bygge frafald på SOSU-uddannelserne. Kommunerne vil på sessionen 
dele ud af deres erfaringer og give deres bud på hvilke politiske og 
praktiske udfordringer der skal overkommes for at lykkes.

Deltagere:
• Holger Schou Rasmussen (S), Borgmester i Lolland Kommune
• Thomas du Plessis de Richelieu, Direktør for bl.a. Ældre & Sundhed i 

Lolland Kommune
• Birgit Hansen (S), Borgmester i Frederikshavn Kommune og for-

mand for KL’s Klima- og Miljøudvalg
• Rikke Albrektsen, Direktør for bl.a. Sundhed og Pleje i Frederikshavn 

Kommune

Ordstyrer:
• Kristian Heunicke, Dirktør i KL
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Plan over  
Aalborg Kongres & Kultur Center

  1 Administrationsfløj
  2 Indgang til Aalborg  

Kongres & Kultur Center
  3 Arrangørkontor
  4 Billetkontor
  5 Indgang til Aalborg  

Kongres & Kultur Center
  6 Skipperstuen
  7 Kræmmerstuen
  8 Bondestuen
  9 Latinerstuen
10 Laugsstuen
11 Restauranten 1. sal

12 Forhal med information,  
billetkontor, Café Oasen  
og arrangørkontor

14 Mellemgang fra  
Restauranten 1. sal  
til Gæstesalen

15 Gæstesalen
16 Foyer
17 Garderobe
18 Musiksalen
19 Radiosalen
20 Det lille Teater
21 Scenen i Det lille Teater

22 Aalborghallen 
22A Hal Øst
22B Hal Vest
23 Skydevægge til opdeling  

af Aalborghallen
24 Forscene/orkestergrav
26 Scene
26 Scenetårn
27 Skuespillergarderobe
28 Foyer med altanadgang  

til Kildeparken
29 Selskabslokaler og  

keglebaner

30 Restaurant 
31 Europahallen
32 Scene
33 Harlekinsalen
34 Columbinesalen
35 Foyer med pausebar  

og garderobe
36 Glasoverdækket gangbro  

mellem Europahallen  
og Aalborghallen

37 Scandic Aalborg City

Frokost serveres i:
Foyer, Hal Vest, Restauranten,  
Restauranten 1. sal

Break out-sessioner afvikles i:
Hal Øst, Europahallen, Det Lille Teater,
Radiosalen, Musiksalen, Laugsstuen og Gæstesalen
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Standholdere

Stand 1. Implement Consulting Group
Implement Consulting Group er Danmarks 
førende transformationshus med et stærkt 
kommunalt konsulentteam. Vi er som kon-
sulenthus stærkt optaget af, hvordan vi un-
derstøtter kommunerne med at sikre foran-
dringer med fokus på eksekvering, måling af 
effekt og en anerkendende tilgang. Mød os 
på stand 1 i foyeren.

Stand 3. Dataproces
Brug den uudnyttede data i jeres kommune 
til at optimere økonomien via analyser og 
automatisering. Sammen med jer skaber vi 
tryghed og fokus på relevante opgaver, samt 
hjælper jer med at identificere og validere 
data. Hør Dataproces om mulighederne for 
din kommune – sammen skaber vi værdi 
med data.

Stand 4. BDO
BDO er et af de førende rådgivnings- og revi-
sionshuse for den offentlige sektor. Til KØF 
2023 har vi samlet et hold af landets mest 
erfarne rådgivere og revisorer. Besøg vores 
stand og få en snak om det, der rører sig i 
din kommune, og hør om vores erfaringer. Vi 
glæder os til at se dig.

Stand 5. PwC
I PwC kender vi kommunerne. Det gør vi gen-
nem vores tætte og tillidsfulde samarbejde 
i mange år, både som revisor og som konsu-
lenter. Kig forbi vores stand og tag en snak 
med vores erfarne konsulenter om hvilke 
udfordringer I står overfor og få inspiration til 
hvorledes der kan findes løsninger.

Stand 6. KommuneKredit /  
KommuneLeasing

KommuneKredits mission er at skabe økono-
misk råderum for de danske kommuner ved 
at tilbyde låne- og leasingfinansiering til lavest 
mulige omkostninger. Vi glæder os til at se dig 
på vores stand i kælderen, til en snak om hvor-
dan vi bedst finansierer lokal velfærd hos jer.

Stand 7. Edora
Besøg Edora, og lær hvordan Leverandørplat-
formen frigør ressourcer, når borgere skal i 
tilbud. Med Leverandørplatformen samles 
kommune og virksomheder i ét system, som 
sikrer en strømlinet arbejdsgang fra visitering 
af borgere i fagsystemet, til afrapportering af 
progression og frem til fakturering.

Stand 8. Index100
I Index100 er vi eksperter i dataanalyser, som 
forbedrer den kommunale styring og priori-
tering. Vi er særligt skarpe til at rense udgifter 
og visitationstal for effekten af rammevilkår 
og til at udarbejde tildelings- og demografi-
modeller, socioøkonomiske fordelingsnøgler 
og administrationsanalyser.

Stand 9. Rambøll
Rambøll vil være kommunernes stærke part-
ner i den bæredygtige omstilling. Kom og 
hør om hvordan vores viden kan hjælpe jer, 
på centrale områder som CO2-reduktion og 
klimatiltag; øget social bæredygtighed; ud-
viklingen af den cirkulære økonomi, resiliens 
i jeres by- og landsamfund samt ledelse og 
styring af bæredygtig omstilling.

Stand 10. Lundgreen’s Capital
Mere end 60 af Danmarks kommuner og re-
gioner har gennem de seneste år benyttet sig 
af rådgivning fra Lundgreen’s Capital A/S. Hos 
os får kommuner og regioner indsigt og kva-
litetsrådgivning om gennemførelse af bank-
udbud og udbud af kapitalforvaltning eller fx 
fast rådgivning om finansielle forhold.
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Indenrigs- og
Sundhedsministeriets

BENCHMARKINGENHED

Stand 11. Indenrigs- og Sundhedsministeriets 
Benchmarkingenhed

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Bench-
markingenhed laver analyser på alle større 
velfærdsområder, der skal være med til at 
styrke grundlaget for lokale beslutninger 
og prioriteringer. Besøg vores stand, og få 
en pjece med resultater for din kommune. 
Vi kommer også gerne på besøg i din kom-
mune.

Stand 12. Sydbank
På Sydbanks stand kan man høre mere om 
fordelene ved en kapitalforvaltningsløsning i 
Sydbank; hvordan vores afkastforventninger 
ser ud; hvorvidt det er muligt at opnå et godt 
afkast samtidig med at investere bæredyg-
tigt og medvirke til at finansiere den grønne 
omstilling.

Stand 13. VIVE
Kom forbi stand nr. 13 og mød VIVEs medar-
bejdere, som har bred viden om kommunal 
økonomi, økonomisk styring og kommunale 
nøgletal. Du kan høre om vores igangvæ-
rende undersøgelser og om de seneste udgi-
velser på, og du kan få et indblik i de seneste 
ECO Nøgletal for din kommunes økonomi.

Stand 14. PA Consulting
PA er en global konsulentvirksomhed med 
over 4000 eksperter, der arbejder for at 
skabe en positiv fremtid for mennesker i en 
teknologidrevet verden. I Danmark er vi over 
100 konsulenter dedikeret til at videreudvik-
le den offentlige sektor og styrke velfærden.

Stand 17. Sampension
På Sampensions stand kan du få information 
om din kommunes genforsikringsprogram 
på tjenestemandsområdet. Vi har med kom-
muner og KL som ejerkreds genforsikret 
kommunernes pensionsforpligtelser siden 
1928. Sampension administrerer også pen-
sionsordninger for knap 300.000 overens-
komstansatte danskere.

Stand 18. DecideAct
DecideAct er et dansk firma, med hoved-
sæde på Bornholm og datterselskaber i flere 
lande. DecideAct har udviklet en IT-platform 
til digitalisering af infrastruktur for mål og 
strategi eksekvering i offentlige og private 
virksomheder.

Stand 19. En fremtid med fuldtid
KL og Forhandlingsfællesskabet er gået 
sammen om en fuldtidsindsats. Parterne 
samarbejder med landets kommuner om at 
udvikle løsninger, som munder ud i, at flere 
medarbejdere går op i tid eller på fuldtid. 
Kom og hør om fuldtidsindsatsen og løsnin-
gerne på vores stand.

Stand 20. Netcompany
Netcompany er en it-serviceleverandør af 
innovative, samfunds- og forretningskritiske 
løsninger, der fremskynder kommunernes 
digitale omstilling gennem udvikling, vedli-
gehold og drift af digitale platforme, modne 
teknologier, kernesystemer og brugerflader.

Stand 21. Holst, Advokater
Hos Holst, er vi faste sparringspartner med 
det kommunale Danmark om juridiske løsnin-
ger på politiske og kommercielle udfordringer. 
Kom forbi vores stand og hør mere om blandt 
andet frit valg og hjemmepleje, kontrolbud 
og priseftervisning, beskæftigelsesområdet, 
mellemkommunal refusion og aktindsigt.
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Stand 22. Omstillings- og  
Udviklingsenheden og FLIS

Få inspiration til nye analyser og greb, der 
kan skabe luft i budgettet og mere tid til ker-
neopgaven. Prøv  bl.a. redskabet ’Tre trin til 
råderum’ og en interaktiv udgave af Kend Din 
Kommune 2023 og hør hvordan I kan skabe 
råderum til lokale prioriteringer.

Stand 23. Fællesstand
På vores fællesstand kan du møde:

 • EG A/S
 • Fleet Complete Danmark
 • Bubobubo

Stand 24. Elmann/Incita
Kom og mød Elmann advokater på KØF. El-
mann arbejder for en række kommuner og 
regioner, bl.a. vedrørende alle aspekter af 
samarbejde med private aktører, retssager 
og advokatundersøgelser. Vi deler en stand 
med vores gode samarbejdspartnere på det 
sociale område, Incita.

Stand 26. SKI – Staten og  
Kommunernes indkøbsservice

Stand 28. Poul Schmith / Kammeradvokaten
Poul Schmith/Kammeradvokaten er et full-
service advokatkontor, som tilbyder specia-
liseret, juridisk rådgivning på tværs af det 
offentlige og private erhvervsliv. Vi arbejder 
for et erhvervsliv i udvikling og et samfund i 
balance ved at udvikle nytænkende, langsig-
tede og juridisk bæredygtige løsninger.

Stand 29. Kuben Management
Kuben Managements analyseenhed, Exo-
metric har netop udgivet Kommunerap-
porten 2022. Temaerne for dette års rapport 
udspringer i hvordan kommunerne kan til-
trække og fastholde borgere. Hør mere om 
hvordan vi kan imødekomme borgeres bolig-
efterspørgsel samt afdække byers potentiale. 
Mød os på stand 29.

Stand 30. Inspari
I Inspari arbejder vi sammen med kommuner 
om at gøre data til indsigt, der kan omsættes 
til handling. Vi er med fra datastrategi og til 
Power BI som et redskab til at træffe bedre 
beslutninger. Besøg vores stand og se, hvor-
dan du kan arbejde datadrevet med fx ener-
gioptimering og ESG-rapportering.

Stand 31. KMD
Kom forbi KMDs stand til en snak om, hvor-
dan vi sammen kan sætte standarden for en 
effektiv kommunal opgaveløsning gennem 
et digitaliseret samfund med åbne og frem-
tidssikrede løsninger. Løsninger der leverer 
på målsætningerne, skaber værdi og skubber 
rammerne for digitale kommunale services. 

Stand 32+33. DFD
Med udgangspunkt i arbejdsmiljø, klima og 
økonomi sætter vi fokus på den rolle og be-
tydning, som tekstilløsninger, rengøring og 
vaskeriservice har for din organisation i den 
grønne omstilling. Hvor stort er potentialet i 
din organisation?

Stand 34. Jyske Bank
LICENCE AND POWER TO OPERATE. I Jyske 
Bank vil vi offentlige kunder. Vi håber I vil 
kigge forbi vores stand, hvor vores speciali-
ster indenfor områderne Kapitalforvaltning, 
Daglige bankforretninger og Finansiering af 
Vedvarende Energi står klar til at møde jer 
og tage en snak om hvordan Jyske Bank kan 
understøtte jeres kommune med finansiel 
rådgivning og bæredygtige løsninger.
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Hvor stort er potentialet  
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Det handler om tillid

Se mere på www.holst-law.com

Kontakt os for at høre mere:
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 Find os på stand 14 og hør om:   

Vi er en global konsulentvirksomhed. Hver dag 
arbejder over 4000 eksperter for at skabe en positiv 
fremtid for mennesker i en teknologidrevet verden. 
I Danmark er vi over 100 konsulenter dedikeret til at 
arbejde for den offentlige sektor

Implementering af 
velfærdsteknologi samt 
generel digitalisering og  
klog brug af data i en 
kommunal kontekst

Automatiseret 
fakturakontrol, der frigør 
ressourcer og besparelser

”Den Gode Plan” -  
PA’s egen datamodel og 
unikke rapporteringsformat, 
der øger effektiviteten 
i hjemmeplejen og 
samtidig giver bedre 
borgerkontinuitet

02 0301

PA Consulting
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Praktiske oplysninger
Tid og sted
Kommunaløkonomisk Forum afholdes d. 12. og 13. januar 2023 i:
Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg

Information om Covid-19
AKKC følger de til enhver til gældende Covid-19 retningslinjer 

Shuttlebusser 
Der afgår shuttlebusser fra Aalborg Lufthavn til Aalborg Kongres &  
Kultur Center torsdag morgen fra kl. 07.50

Der vil ligeledes være shuttlebusser til lufthavnen, når Kommunal- 
økonomisk Forum slutter fredag, fra kl. 12.00, sidste bus kører kl. 13.00

Parkering
Der er mulighed for at parkere på området ved Aalborg Kongres & Kul-
tur Center under konferencen. Taksten i området er kr. 7,00 i timen på 
hverdage mellem kl. 08.00–19.00 (dog maks 35 kr. pr. døgn)

Internet til fri benyttelse i AKKC
Netværksnavn: AKKC
Password: klkl2023

KL’s konferenceapp
På vores app finder du program, nyheder, materiale og meget mere 
om KØF 2022. Søg efter “KL Konferencer” i App Store og Google Play.

Følg KØF på de sociale medier
KØF er på Twitter og LinkedIn. Deltag i debatten med #KØF2023

Bæredygtighed
Aalborg Kongres & Kultur Center er et ISO-certificeret bæredygtigt 
eventsted med fokus på genanvendelse og bæredygtighed: Madaffald 
omdannes til biogas, pap, papir og plast genbruges, og duge og nøgle-
snore syes om til bl.a. sækkestole, net og julepynt, og der anvendes så 
vidt muligt lokale og økologiske råvarer i forplejningen.

Henvendelser
Praktiske henvendelser vedrørende konferencen kan rettes til Thilde 
Krog, Komponent på telefon 2917 3973 eller mail thkr@komponent.dk

Henvendelser vedrørende det faglige program kan rettes til Jesper 
Holkjær Gormsen, KL på telefon 2814 7533 eller mail jehg@kl.dk

Sæt kryds i kalenderen til næste års 
Kommunaløkonomisk Forum 
den 11.–12. januar 2024


