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Mod til 
fremtidens velfærd

Program
Kommunalpolitisk Topmøde
16. – 17. marts 2023



På vegne af KL’s bestyrelse er vi glade for at byde velkom
men til Kommunalpolitisk Topmøde 2023.

Kommunalpolitisk Topmøde danner, som altid, rammen for 
drøftelser af aktuelle kommunalpolitiske temaer og afhold
else af KL’s delegeretmøde.

Til topmødet i år sætter vi fokus på de store strukturelle 
udfordringer, som samfundet står overfor. Det gør vi, da sam
fundets uløste problemer ofte ender i kommunerne, hvis 
ikke de bliver håndteret i tide. Det er i mødet med borgerne, 
at kvaliteten af vores velfærdsydelser skal stå distancen, og at 
den oplevede kvalitet af vores samfund kan måles.

Vi starter med at sætte scenen til en session om, hvad det 
er for en verden, vi ser ind i. Hvilke økonomiske bevægelser 
og globale tendenser står vi overfor, og vi stiller spørgsmålet 
om, hvorvidt fortidens løsninger nødvendigvis er svaret på 
fremtidens behov?

Herefter stilles der skarpt på fire af de store samfundsudfor
dringer, som fylder i kommunerne; beskæftigelse, sundhed, 
unges mistrivsel og klima, hvor en række nøglepersoner vil 
lægge op til debat og forsøge at gøre os klogere på, hvori ud
fordringerne består, og hvordan vi kan håndtere dem. 

KL’s formand vil vanen tro give et billede af det kommunal
politiske landskab og de nødvendige prioriteringer, så vi 
 fortsat kan have et velfærdssamfund af høj kvalitet. 

Med det er bolden bragt i spil til en politisk debat, hvor stats
ministeren vil overbringe regeringens hilsen og partilederne 
vil drøfte retningen for vores velfærdssamfund. 

Topmødets anden dag indleder vi med at se på, hvordan kri
ser er blevet den nye normal, og hvad det betyder for kom
munernes muligheder for at stå i spidsen for udviklingen af 
fremtidens velfærd, når kriser ikke er undtagelser, men reg
len. Dernæst stiller vi skarpt på velfærdssamfundets tilstand i 
dag. Vi er overbeviste om, at fremtidens velfærd kræver mod 
til nytænkning. Det handler både om, hvordan vi skaber de 
nødvendige rammer og sikrer det politiske beslutningsrum, 
der gør det muligt for kommunalpolitikerne at sætte sig i 
spidsen for vores lokale velfærd.

Endelig rejses spørgsmålet om den offentlige sektors udvik
ling. Her ser vi bl.a. nærmere på, hvad de fore løbige erfarin
ger fra frikommuneforsøgene viser, og hvordan de kan gøre 
os klogere. Topmødet slutter derfor af med en politisk debat 
om fremtiden for den kommunale sektor, og hvad der skal 
til for, at kommunerne fortsat kan tage ansvar for fremtidens 
lokale velfærd.

Vi ser frem til interessante debatter og spændende politiske 
drøftelser på Kommunalpolitisk Topmøde. 

Vel mødt og god fornøjelse!

Martin Damm
     Kristian Vendelbo

Vi er overbeviste om, at frem
tidens velfærd kræver mod til 
nytænkning.
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Torsdag den 16. marts
Program

Kl. 9.15 
Åbning af topmødet 
v. Jacob Bundsgaard, næstformand i KL

Kl. 09.35 
Hvilken verden ser vi ind i?
Stigende inflation, højere renter og en demografisk 
 udvikling, hvor der er flere, som træder ud af end ind på 
 arbejdsmarkedet, er blot nogle eksempler på de globale 
økonomiske udfordringer, som samfundet står overfor. 

Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske, sætter  scenen 
og præsenterer de økonomiske tendenser og globale 
 bevægelser, som vi enten allerede oplever nu, eller som 
sandsynligvis rammer os om lidt.

Spørgsmålet er, om fortidens løsninger er svaret på frem
tidens behov? Skal vi gentænke den måde, vores liv og 
 frem tidens velfærdssamfund skal indrettes på? Og hvor vil
lige er vi egentlig til at ændre grundlæggende på vores hver
dag og i endnu højere grad bidrage til den fælles velfærd? 

Gitte  Frederiksen, partner i BCG, giver et bud på dette ud fra 
tanken om et nyt ledelsesparadigme, som svar på denne 
kompleksitet. Vi skal tænke i dynamiske netværk og dele alt 
fra information til ressourcer, fra ejerskab til deleøkonomi. En 
ændring til liv, fritid og arbejde, der potentielt også kan ændre 
forudsætningerne for indretningen af vores velfærdssamfund.

Kl. 10.00 
Hvordan sikrer vi hænder nok i fremtiden?
Danmark savner arbejdskraft, som aldrig før. Både i de pri
vate virksomheder og i kommunerne står stillinger ubesatte, 
og det har tydelige konsekvenser for velfærden. På kort sigt 
kan en økonomisk recession medføre stigende ledighed. 
Men på lang sigt betyder den demografiske udvikling, at 
 udfordringen med manglende arbejdskraft består. 

Jan Rose Skaksen, forskningschef ved Rockwool Fonden, vil 
sætte scenen, hvorefter Lizette Risgaard, formand for FH, 
Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI og Martin Damm, 
formand for KL vil debattere spørgsmålene: Er klassiske 
 reformer tilstrækkelige, når vi skal sikre arbejdskraften til 
fremtidens velfærd? Og hvad betyder det for velfærds
samfundet, som vi kender det i dag?

Kl. 10.20  
Pause

3



Kl. 10.45 
Sundhed i fremtiden: Viden, vilje og valg
Udviklingen på sundhedsområdet betyder, at vi kan behandle 
stadigt mere, stadigt flere og stadigt bedre. Behovene for 
 behandlinger kan synes næsten uendelige, men ressourcerne 
er begrænsede, og den demografiske udvikling presser.

Derfor er der behov for en klar politisk prioritering for at frem
tidssikre sundhedsvæsnet. Hvilken betydning har strukturerne 
i sundhedsvæsenet for vores muligheder for at lykkes med 
omstillingen og sætte handling bag den politiske vilje?

På baggrund af et rammesættende oplæg af Jakob  Kjellberg, 
professor i sundhedsøkonomi, VIVE, stiller seancen skarpt 
på fremtidens sundhedsvæsen set ud fra regeringens, 
 regionernes og kommunernes perspektiv. Disse perspektiver 
vil blive debatteret af Sophie Løhde, Indenrigs og sundheds
minister, Anders Kühnau, formand for Danske Regioner, og 
Christina  Krzyrosiak Hansen, formand for KL’s Sundheds  
og Ældreudvalg.

Kl. 11.05  
Unges mistrivsel: Den perfekte storm
Selvom langt de fleste børn og unge har det godt, så er der 
en bekymrende stigning i antallet af unge, der  mistrives. 
Øget konkurrence, tidspres og præstation fremhæves 
 hyppigt som værende hovedårsager til, at flere og flere unge 
mistrives. Der findes ikke en enkel løsning, men det kræver 
en tværgående og inkluderende tilgang lokalt, hvor de unge 
har deres hverdag. 

Noemi Katznelson, professor, centerleder og forskningsleder 
på Aalborg Universitet, sætter scenen, hvorefter hun i dialog 
med Marie Holt Hermansen, formand for Danske Skole
elever og Birgitte Vedersø, rektor på Gefion Gymnasium vil 
debattere svar på, hvad der skal til for at vende udviklingen.

Kl. 11.20 
Fra klimamål til klimahandling
Den europæiske energikrise og de voldsomme globale 
klima forandringer kalder på omfattende og gennem
gribende reformer. Danmark er gået foran med ambitiøse 
udledningsmål. Men hvordan går vi fra mål, der vækker 
 opsigt, til handlinger, der gør en forskel? 

Seancen stiller skarpt på virksomhedernes adfærd, dansker
nes forbrug og nye klimaløsninger, men også hvilken rolle
kommunerne har i at drive den grønne omstilling lokalt og 
sikre borgernes engagement og opbakning. Bente Halkier, 
professor ved Københavns Universitet, sætter scenen, hvor
efter det at gå fra klimamål til klimahandling debatteres af 
Nadia Gullestrup Christensen, forperson for Ungeklimarådet, 
Niels Duedahl, adm. direktør i Norlys og Birgit Stenbak 
 Hansen, formand for KL’s Klima og Miljøudvalg. 

Lars Aagaard, klima, energi og forsyningsminister, vil des
uden give sit  perspektiv på, hvordan vi når i mål med den 
grønne omstilling og bevarer den folkelige opbakning hertil.

Kl. 11.40 
Frokost 

Kl. 12.25 
Formandens tale
v. KL’s formand Martin Damm
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Kl. 12.40 
Partilederdebat: Mod til fremtidens velfærd
For første gang siden folketingsvalget samler vi landets parti
ledere til en debat om, hvordan vi løser velfærdssamfundets 
udfordringer. Hvilke opgaver skal vi i fremtiden fokusere 
på? Og hvordan sikrer vi, at samspillet mellem staten og 
 kommunerne bedst muligt understøtter løsninger til gavn 
for  borgerne? Vi har inviteret partilederne til en debat om 
modet til fremtidens velfærd. 

Medvirkende: Nicolai Wammen, Martin Lidegaard,  Søren 
Pape Poulsen, Pernille Vermund, Pia Olsen Dyhr, Alex 
 Vanopslagh, Lars Løkke Rasmussen, Morten Messerschmidt, 
Troels Lund Poulsen, Mai Villadsen og Inger Støjberg.

Kl. 13.20 
Opfølgning på partilederdebatten
v. Martin Damm og Jacob Bundsgaard.

Kl. 13.25 
Hilsen fra regeringen
v. statsminister Mette Frederiksen

Kl. 14.00  
Politiske gruppemøder 

  Socialdemokratiet – Aalborghallen
  Radikale Venstre – Gæstesalen 
  Det Konservative Folkeparti – Radiosalen 
  Nye Borgerlige – Harlekinsalen 
  Socialistisk Folkeparti – Musiksalen
  Liberal Alliance – Hubertusstuen 
  Kristendemokraterne – Pelikanstuen
  Lokallisterne – Bondestuen
  Dansk Folkeparti – Laugsstuen 
  Slesvigsk Parti – Trillestuen
  Venstre – Europahallen 
  Danmarksdemokraterne – Lokale 1 
  Enhedslisten – Det lille Teater

Under de politiske gruppemøder er kommunaldirektører in
viteret til at deltage i et arrangement om samspillet mellem 
kommunalpolitikere og forvaltning. Arrangementet foregår 
på Comwell Hvide Hus Aalborg.

Kl. 16.00 
Dagsorden til delegeretmøde

1.  Godkendelse af KL’s regnskab 2022
 KL’s regnskab fremgår af KL’s beretning 2022 og i nyheds

magasinet Danske Kommuner, der ligger omdelt i salen 
under mødet. 

 KL’s regnskab for 2022 viser et samlet underskud på 
4.798.901 kr. Underskuddet kan henføres til de stigende 
renter i 2022, der har givet et væsentligt kurstab på 
 værdipapirbeholdningen. De stigende renter har samtidig 
reduceret pensionsforpligtelsen for tjenestemænd i KL og 
i Kommunernes Revision. 

 Egenkapitalen er nedskrevet med indregningen af årets 
underskud og opskrevet med årets aktuarmæssige regu
leringer af pensionsforpligtelsen i Kommunernes Revision 
og i KL. Samlet set er KL’s egenkapital øget med 118,2 
mio. kr. i 2022 til at udgøre 770,7 mio. kr. ved årets udgang.

2.  Valg af revisionsinstitut
 KL’s bestyrelse besluttede i 2022, at revisionsydelsen 

skulle udbydes, og på den baggrund har der været 
 gennemført et offentligt udbud af revisionsydelsen. 
 Price waterhouseCoopers har afgivet det mest fordel
agtige tilbud. 

 Det indstilles dermed, at delegeretmødet vælger Price
waterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartner
selskab som KL’s revisionsinstitut.

3.  Forslag fra Københavns Kommunes 
Borgerrepræsentation

 KL’s bestyrelse og KL’s Løn og Personaleudvalg opfordres 
til at indkalde forslag til overenskomstkrav fra kommunal
bestyrelserne forud for fastlæggelsen af KL’s krav til over
enskomstforhandlingerne i 2024.

4.  Debat om formandens tale

5.  Eventuelt

Kl. 19.30  
Aftenarrangement med siddende spisning
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Kl. 9.00 
Topmødet genoptages

Krise som den nye normal
Hvordan agerer vi bedst i et samfund under konstant 
 f orandring? Mikkel Vedby Rasmussen, dekan ved Det 
 Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Uni ver
sitet, nuancerer den krisetilstand, som er blevet et vilkår  
i vores samfund.

Kl. 09.25 
Tid til et eftersyn af velfærdssamfundet?
Den danske velfærdsmodel har gennem tiden bevist sin beret
tigelse ved at skabe stærke fællesskaber og stor  social og øko
nomisk tryghed hos befolkningen. Men modellen står overfor 
et pres fremadrettet. Et pres, som giver anledning til et eftersyn 
af velfærdssamfundet. Carl-Johan Dalgaard, overvismand, gør 
os  klogere på velfærdssamfundets tilstand i dag og i fremtiden.

Kl. 9.45 
Det politiske beslutningsrum
Udviklingen af løsninger på velfærdssamfundets udfordrin
ger kræver de rette rammer. Niels Højberg, ledelsesekspert 
ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig  Ledelse, giver en 
status på samspillet og vil i forlængelse heraf komme med 
sine bud på, hvor indsatsen skal ligge fremadrettet. 

Det er afgørende for lokaldemokratiet, at politikerne har et 
tydeligt beslutningsrum, hvor der er plads til at adressere ud
fordringer, drøfte fordeling af ressourcer og vælge, hvordan 
lokalsamfundet skal udvikles. 

Seancen stiller skarpt på, hvordan vi sikrer, at kommunalpoli
tikerne har overblik over beslutningsrummet til at diskutere 
og forme politik? Hvilken betydning har det politiske be
slutningsrum for borgernes opfattelse af lokaldemokratiet? 
Disse spørgsmål vil blive debatteret af Lars Krarup, tidl. borg
mester i Herning, og Maria Steno, tidl. kommunalbestyrelses
medlem i Birkerød og Rudersdal.

Kl. 10.10 
Pause 
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Fredag den 17. marts
Program



Kl. 10.30 
Fælles ansvar for kvaliteten i velfærden
I udviklingen af fremtidens lokale velfærd har vi alle et fælles 
ansvar for fagligheden og kvaliteten, når rammerne sættes 
fri. De offentlige velfærdsydelser skal udvikles og nytænkes 
med afsæt i fagligheden og på tværs af eksisterende opga
vesøjler. Udfordringerne kan ikke løses gennem detailstyring 
 eller usammenhængende frisættelse. I stedet skal vi sam
men sikre en styrket sammenhæng og stærkere rammer. 

Gordon Ø. Madsen, formand for DLF, Elisa Rimpler, formand 
for BUPL, Lene Roed, formand for HK Kommunal, Mona 
Striib, forbundsformand for FOA, Signe Færch, forkvinde 
for Dansk Socialrådgiverforening, Martin Damm, formand 
i KL og Jacob Bundsgaard, næstformand i KL sætter fokus 
på kvalitet i velfærd, og hvordan vi fortsat kan udvikle den 
offentlige velfærdsservice i et tillidsfuldt samarbejde mellem 
politikere, medarbejdere og borgerne.

Kl. 10.50
Kommunerne i spidsen for fremtidens velfærd
Den offentlige sektors udvikling og styring, som vi kender 
den, er til debat. Strukturelle forandringer, en overstyring i 
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den offentlige sektor samt en manglende forventningsaf
stemning med borgerne om fremtidens velfærd vanskelig
gør muligheden for fortsat at levere lokale velfærdsløsninger 
af samme høje værdi og kvalitet til borgerne. Det sætter 
kommunerne under et gevaldigt pres, og rejser bl.a. spørgs
målene om, hvad der er fremtidens rollefordeling i den of
fentlige sektor, og hvilken betydning det har for udviklingen 
af velfærdsydelserne?

Programpunktet indledes med erfaringerne fra frikommune
forsøgene. Herefter drøfter Mette Kierkgaard, ældreminister, 
og Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester i Middelfart, 
de foreløbige konklusioner på ældreområdet. Peter Bjerre 
 Mortensen, professor ved Aarhus Universitet, vil efterfølgende 
belyse rammerne for den fremtidige styring af den offentlige 
sektor, og på baggrund heraf vil Sophie Løhde, indenrigs og 
sundhedsminister, og Jacob Bundsgaard, KL’s næstformand, 
debattere den fremtidige styring af den offentlige sektor.

Kl. 11.30 
Topmødet slutter
Frokost ”to go”. 



Livestreaming fra topmødet
Vi streamer live fra Kommunalpolitisk Topmøde 2023.  
Det gør vi for, at så mange som muligt kan være med. 

Kommunalpolitisk Topmøde 2023 kan streames fra KL’s 
 konferenceplatform på www.virtuel.kl.dk/kt2023.  

Virtuelle deltagere får tilsendt en mail med login
oplysninger til platformen i dagene op til topmødet. 

Følg topmødet på de sociale medier
Følg med og deltag i debatten via Twitter på  
@kommunerne og #kltop23

Bæredygtighed
Aalborg Kongres & Kultur Center er et ISOcertificeret bære
dygtigt eventsted med fokus på genanvendelse og bære
dygtighed: Madaffald omdannes til biogas, pap, papir og 
plast genbruges, duge og nøglesnore syes om til bl.a. sække
stole, net og julepynt, og der anvendes så vidt muligt lokale 
og økologiske råvarer i forplejningen.

Internet
Du kan gratis benytte wifi i Aalborg Kongres & Kultur Center.
Navn:  AKKC
Kode:  klkl2023

KL’s konferenceapp
På KL’s konferenceapp finder du program, nyheder,  materiale, 
gæsteliste, bordplaner og meget mere information om  
Kommunalpolitisk Topmøde 2023.

Hent KL’s konferenceapp her:

Du kan også søge efter ”KLkonferencer” i App Store eller 
 Google Play. Som delegeret kan du bruge app’en til at tage 
 ordet under delegeretmødet. Derudover vil app’en blive brugt 
til at inddrage deltagerne under Kommunalpolitisk Topmøde. 

Shuttlebusser
Der vil være gratis lufthavnstransport til topmødet. Torsdag 
morgen holder busserne klar udenfor Aalborg Lufthavn fra  
kl. 7.45, og kører efterhånden, som de fyldes op. Fredag  kører 
busserne fra Aalborg Kongres & Kultur Center fra kl. 11.30. 
Busserne afgår fra parkeringspladsen ved Hotel  Scandic 
 Aalborg City (parkeringspladsen ud mod Vesterbro). Sidste 
bus kører senest kl. 12.00.

Kontakt
KL’s sekretariat kan under topmødet kontaktes  
på tlf.: +45 96 30 32 99

InspirationsUnivers
Vi har inviteret fire udstillere med en tæt tilknytning til KL og kommunerne til vores InspirationsUnivers. 
Du kan møde følgende udstillere på Kommunalpolitisk Topmøde 2023:

DBC KOMBIT 
Kommunernes  
itfællesskab

SKI 
Staten og Kommunernes 
Indkøbsservice

Komponent 
Kommunernes  
udviklingscenter

Praktisk information

iOS: Android:


