
 
 

 

 

Formandens tale ved Kommunalpolitisk 
Topmøde 2014  

- Det talte ord gælder 
 
 

En ny valgperiode  
 

Kære delegerede, kære topmødedeltagere. 
 
Hvert fjerde år markerer vores topmøde afslutningen på én valgperiode og 
begyndelsen på en ny i KL. I år er sådan et vagtskifte. Den nuværende be-
styrelse takker af, og en ny tager over.   
 
Jeg er stolt over at have været formand for KL de sidste par år. Stolt over 
at repræsentere et lokalt demokrati, som i hele Danmark har vist sin evne til 
at træffe de nødvendige beslutninger.  
 
Og jeg er stolt over at have repræsenteret kommunalpolitikere, som er i 
stand til at sætte det lange lys på og finde dén fællesnævner, som skaber re-
sultater.  
 
På tværs af ideologiske forskelle og modstridende synspunkter i konkrete 
sager.  
 
Tak for det. 
 
Kommunalvalget i november var på mange måder et vigtigt valg. 
 
Det afsluttede en begivenhedsrig og sine steder turbulent periode i kom-
munerne. Og det markerer begyndelsen på en periode med endnu større 
udfordringer. Udfordringer, som vi her i salen og vore kolleger skal gribe 
og løse. 
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Valget var først og fremmest vigtigt, fordi de beslutninger, vi træffer i 
kommunalbestyrelserne, har afgørende betydning for fremtidens Danmark. 
Derfor er det vigtigt, hvem befolkningen vælger.  
 
Når jeg kigger ud over salen her, er jeg ikke et øjeblik i tvivl om, at dan-
skerne har valgt rigtigt. I ser ud, som om I er klar til at påtage jer ansvaret. 
 
Vi fik en rigtig flot valgdeltagelse den 19. november. Stigningen i valgdelta-
gelsen var på hele 6,1 procentpoint. Det opfatter jeg som en klar markering 
af befolkningens opbakning til det lokale demokrati.  
 
Valgresultatet giver os et stærkt fundament at stå på de næste fire år.  
  
Den høje valgdeltagelse sender et tydeligt signal om, at befolkningen lægger 
vægt på det lokale demokrati. Et signal både til os kommunalpolitikere og 
til Folketinget. Det forpligter.  
   
Opbakningen til det repræsentative demokrati vindes mellem valgene. Det 
er her, vi skal vise, hvad vi dur til. Det er her, vi skal levere de resultater, vi 
har lovet vælgerne. Det er den fornemste opgave for alle os, der er betroet 
et demokratisk mandat. 
 

 
Danmark er udfordret 
Vi skal finde løsninger på Danmarks udfordringer.  
  
Vi skal have flere til at deltage på arbejdsmarkedet, vi skal være konkurren-
cedygtige på det globale marked, og vi skal have fremtidssikret vores vel-
færdssamfund, så vi kan finansiere det. Og med en kvalitet, vi vil være be-
kendt. 
  
Folketinget har de senere år gennemført en lang række reformer. Og polit i-
kere og ansatte i kommunerne har i den forgangne valgperiode taget opga-
ven med at gennemføre de nødvendige omstillinger på sig.  
  
Kommunalpolitikerne over hele landet er gået forrest i omstillingen af den 
offentlige sektor og har taget ansvar i en grad, som nok få troede mulig.   
 
For at kunne give borgerne den bedst mulige velfærd, med de rammer, der 
er, har vi stået i spidsen for store forandringer på ældreområdet, socialom-
rådet, sundhedsområdet, dagpasning og folkeskolen. Alt sammen for at 
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kunne opretholde det, der er vigtigst.  
 

 På ældreområdet hjælper hverdagsrehabilitering de ældre til igen at 
kunne magte det, de kunne engang. Og velfærdsteknologi giver mu-
lighed for, at man kan klare det mest personlige på egen hånd.  

 
 På det sociale område har vi haft fokus på at give de udsatte borgere 

et tilbud tæt på deres egen hverdag og familie – ud fra tankegangen 
om at ”investere, før det sker”. 

 
 Vi har arbejdet med at udvikle det nære sundhedsvæsen. Fordi det er 

langt bedre at forebygge end at indlægge.  
 

 Og i folkeskolen og på dagpasningsområdet har vi gennemført meget 
store omlægninger for at tilpasse skole og daginstitutioner til verden 
af i dag.  

 
Vi vil forandre og forbedre i kommunerne. Der skal sættes klare mål for 
effekten af det, vi gør.  
 
Tillid, god ledelse, vægt på fagligheden og afbureaukratisering er vejen til 
det mål.  
 
Derfor har vi indgået en moderniseringsaftale med regeringen og de faglige 
organisationer.  
 
Den skal understøtte vores arbejde med at omstille den offentlige sektor, så 
der skabes rum for større fagligt ansvar, fokus på resultater og plads til 
moderne ledelsesformer og nytænkning. 
 

 
Udfordringen er der stadig – men alle må bidrage 
Vi er på vej ud af den økonomiske krise. Men den grundlæggende økono-
miske udfordring består.  
 
Vi er i kommunerne dybt afhængige af, at Danmarks økonomi er sund. Det 
er en forudsætning for, at vi kan opretholde et velfærdssamfund, hvor der 
er råd til, at vi kan tage os af de svage og de syge. Og hvor vores børn trygt 
kan vokse op og få sig en god uddannelse.  
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Vi kommunalpolitikere har turdet tage de svære diskussioner lokalt – og vi 
har i dialogen med borgerne stået ved, at stramningerne og tilpasningerne 
har været nødvendige. 
  
Vi har i højere grad end tidligere fået afstemt borgernes forventninger til, 
hvad de med rette kan forvente, at kommunen tager sig af. Og hvor de må-
ske selv må tage et større medansvar.  
 
Effektiviseringer er hverdag i kommunerne. Men kommunale effektivise-
ringer er ikke hele svaret på alle Danmarks udfordringer. 
  
Alene i den sidste valgperiode har staten ansat 2.600 flere medarbejdere, og 
i regionerne har man ansat næsten 2.800 flere. Til sammenligning har 
kommunerne sagt farvel til 18.000 medarbejdere.  
 
Vi kan ikke fortsætte med at få lavet nye huller i den kommunale livrem og 
spænde den endnu mere ind. Mens staten får syet kiler i sine bukser for a t 
kunne være i dem. 
 
Så mit budskab til finansministeren er: Det kan simpelthen ikke fortsætte. 
Hele den offentlige sektor må bidrage! 
 

 
Befolkningen flytter sig 
Kommunernes største udfordring i de kommende år bliver at håndtere de 
voldsomme bevægelser, der er i befolkningssammensætningen og erhvervs-
strukturen, kommunerne imellem.  
 
Dengang Mads Skjern kom til Korsbæk, var der ikke mange, som i løbet af 
et liv flyttede sig ret langt. Man blev på gården, i byen eller i hvert fald i 
nærheden.  
  
Udviklingen er siden da gået i retning af, at flere og flere har valgt at bo i et 
byområde, og færre er blevet på landet.  
 
Det er der ikke noget mærkeligt ved. Den stigende urbanisering har vi set i 
hele verden.  
  
Men fordi Danmark er så lille et land, og fordi vi trods alt har en god infra-
struktur, så er vandringerne mod byerne ikke tidligere blevet helt så mass i-
ve, som vi har set i mange af vores nabolande. 
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Men nu går det stærkt. Flere flytter til byerne, og tempoet er højere, end i 
de lande, vi sammenligner os med.  
 
Det udfordrer os i kommunalbestyrelserne – og det uanset, om man er 
storbykommune, oplandskommune eller landkommune. 
  
Og uanset, om man skal tilpasse sig til en befolkning, som flytter væk, eller 
udvide for at tage imod flere indbyggere.  
 
Når folketallet falder, så betyder det færre skattekroner i kommunekassen. 
Kapaciteten i skoler og daginstitutioner skal skrues ned, fordi der ikke læn-
gere er så mange børn. Og perspektivet, så langt øjet rækker, er nedskærin-
ger og investeringer for at kunne lægge sammen og lukke ned, de steder, 
hvor befolkningsgrundlaget forsvinder.  
  
Vi kunne alle sammen få øje på byggekranerne, da vi kom her til Aalborg. 
Byggekraner vidner om vækst – og selv om det jo er positivt, så udfordrer 
det også.   
 
For flere borgere betyder godt nok øgede skatteindtægter, men samtidig 
bliver efterspørgslen efter dagsinstitutionspladser, skoler og plejehjem også 
større. Der bliver større rift om boligerne, mere trængsel på vejene og et 
øget pres på den offentlige service.  
 
Vi vil ikke sætte udviklingen i stå. Det ligger dybt i vores DNA at formulere 
visioner og have modet til at gå nye veje. Et stærkt kommunestyre skal vise 
vejen til fremtiden. 
 
Det er vigtigt, at vi finder løsninger i fællesskab. For vi skal huske, a t når 
der er økonomisk vækst nogle steder i landet, så kommer det også de steder 
til gode, hvor det ikke går så stærkt. Vi har alle sammen en interesse i, at 
der skabes så mange arbejdspladser som muligt, og at velstanden i Dan-
mark vokser. 
 
Vi har en fælles interesse på tværs af landets kommuner. Vi skal styrke væk-
sten og beskæftigelsen i Danmark, og det skal vi håndtere i fællesskab.  
 
Der er ingen lette løsninger. Når forskydningerne sker så hurtigt, som vi 
oplever i disse år, så kræver det investeringer med et langsigtet perspektiv. 
Både der, hvor det går frem, og der, hvor det går tilbage. 
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Kommunerne har i dag meget forskellige muligheder for at håndtere den 
tilpasning.  
 
Nogle steder er problemet, at anlægsrammerne er så stramme, at man ikke 
kan foretage de nødvendige investeringer. Andre steder mangler der sim-
pelthen mulighed for at finansiere.  
 
Så det bliver ikke i år, vi kan afskaffe den særlige forhøjelse af bloktilskud-
det, som vi har haft de sidste to år. Dét er omkostningen ved at have så 
forskellige finansieringsmuligheder, som vi har i kommunerne i dag.  
 
Men på et tidspunkt, er vi nødt til at finde en mere varig løsning. 
 

 
Retningen skal holdes    
Når vi i de kommende år står over for så markante bevægelser fra land til 
by, så er det nødvendigt, at politikere, både på Christiansborg og i kommu-
nalbestyrelserne, formår at se tingene i det store perspektiv.  
 
Det er nu, vi skal sætte retningen for Danmarks udvikling. Det gælder også 
i den økonomiske politik.  
 
Derfor skal regeringen tænke sig godt om. Investeringskassen skal åbnes. 
Den skal ikke lukkes. 
 
Hvis vi skal udvikle og tilpasse velfærdssamfundet, så er vi nødt til at kunne 
investere i infrastruktur, i skoler og i ny teknologi.  
 
Mange af de nye løsninger, vi indfører i kommunerne, er løsninger, som 
kan give mere velfærd for de samme penge. Men det kræver investeringer. 
Uanset om man har vækst og tilflytning, eller om man skal håndtere afmat-
ning og fraflytning.  
 
Det er regeringen og KL simpelthen nødt til at tale om i økonomiforhand-
lingerne.  
 
Vi har overholdt økonomiaftalen til punkt og prikke, men sanktionssyste-
met i budgetloven ér en udfordring. Kommunerne er de seneste år kommet 
ud med regnskaber, hvor der er brugt færre penge, end servicerammen reelt 
giver mulighed for.  
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Men det ligger jo i selve budgetlovens natur, at når kommunen risikerer 
store sanktioner for selv meget små overskridelser af budgettet, så laver 
man en buffer. Man bruger lidt mindre end det, man reelt kunne, for at væ-
re sikker på ikke at blive straffet.  
 
Sådan tænker man selvfølgelig i den enkelte kommune, og sådan tænker 
man på den enkelte institution. Og når alle holder sig lidt under den tilladte 
ramme i budgettet, så bliver det samlet set et stort tal.  
 
Det er faktisk ret klart formuleret som en forudsætning i budgetloven, at 
der skal være en buffer. Det må regeringen vedgå klart og tydeligt.  
 
Vi vil ikke først trues med en sanktions-stok og dernæst skældes ud for ikke 
at bruge den sidste krone.  
 
 

Kommunalt ansvar 
Jeg læste forleden, at finansministeren har fundet 22 mia. kr. til velfærd de 
næste fem år.  
 
Det er jo godt at vide, at der er plus og ikke minus på velfærdskontoen. 
Men hvis der er penge til mere borgernær velfærd – så er det kommunerne, 
der skal prioritere og udmønte dem.  
 
Det er jo let nok at forstå, at folketingsmedlemmerne synes, det er mere 
spændende, når de selv får lov til at uddele milde gaver ved de årlige finans-
lovsforhandlinger.  
Men drypvise penge i finanslovsforhandlingerne gør vores økonomistyring 
ringere.  
 
Først napper man pengene i baglokalet, og så deler man dem ud fra balko-
nen til befolkningens applaus.  
 
Det er rigtig ærgerligt, når vi den ene dag må gennemføre besparelser på 
ældreområdet i vores kommuner, fordi der ikke er flere penge at hente i 
økonomiforhandlingerne. Og vi så næste dag får de samme penge øremær-
ket tilbage til de samme ældre, fordi man har ønsket at sætte et politisk fin-
geraftryk fra Christiansborg.  
 
Vores budskab til Christiansborg er: Det er en helt urimelig slingrekurs, 
som vi ikke vil være med til. 
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Husk det lange lys 
Effektiviseringer har været én af vejene til at modernisere den lokale ve l-
færd. Den dagsorden skal vi selvfølgelig fastholde. Det siger sig selv.  
 
Men vi skal ikke bruge krudtet på at sætte store forandringer i værk for at 
finde småpenge. Vi skal være sikre på, at det også står mål med gevinsten, 
når vi omorganiserer, flytter medarbejdere – og især når vi lægger tingene 
længere væk fra borgerne.  
 
Lad det derfor være sagt klart og tydeligt: Det giver ikke mening at lægge 
flere kommunale opgaver over til Udbetaling Danmark.  
 
Det bliver i hvert fald ikke nemmere for borgerne, hvis der igen kommer 
flere indgange til den offentlige sektor. Tværtimod. For borgerne bliver 
”systemet” mere fjernt.  
 
Det bliver heller ikke nemmere for de kommunale medarbejdere, der skal 
hjælpe borgerne, for tingene hænger sammen. For hver opgave, der flyttes 
til Udbetaling Danmark, mister kommunen en mulighed for tidligt at få øje 
på de borgere, som er ved at få problemer.  
 
En yderligere centralisering er også forkert, når man tænker på, at vores 
hovedproblem er, at arbejdspladserne forsvinder mange steder i landet.  
Flytning af flere kommunale opgaver vil kun forstærke det problem. 
 

 
Målet er flere i arbejde 
Carsten Koch-udvalget slår fast, at det er kommunerne, der er og skal være 
myndighed på beskæftigelsesområdet. Udvalget anbefaler også, at kommu-
nerne skal have stærke økonomiske incitamenter til at bringe flest mulige 
borgere i beskæftigelse og have politiske frihedsgrader til at tilrettelægge 
indsatsen lokalt.  
 
De konklusioner er KL helt enig i, og vi hilste derfor udvalgets anbefalinger 
velkommen. 
 
Men vores ansatte på jobcentrene bruger stadig alt for meget tid på admin i-
stration. Derfor skal der lyde en klar opfordring til beskæftigelsesministeren 
og forhandlerne på Christiansborg:  
 
Brug reformen til at afskaffe det massive bureaukrati. Det er nu, I har 
chancen! 
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Vi skal følge principperne i moderniseringsaftalen ved at opstille klare mål 
for resultaterne og have tillid til, at medarbejderne ved, hvordan målet skal 
nås.  
 
Vi skal give medarbejderne fagligt råderum og mulighed for at bruge deres 
dømmekraft i den konkrete situation.  
 
Vi vil i de nye kommunalbestyrelser fortsat sætte opgaven højt på dagsor-
denen – både af hensyn til vores ledige borgere og af hensyn til kommu-
nens økonomi.  
 
Det bliver nemlig efter reformen endnu dyrere, hvis kommunen ikke gør 
det godt nok. Derfor skal vi politisk tættere på beskæftigelsesopgaven. Det 
har de mange statslige regler hidtil gjort svært.  
 
Samarbejdet med de lokale virksomheder er vigtigt. Vi skal bruge reformen 
til at styrke både vores kontakter og vores service til virksomhederne.  
 
Ikke kun af hensyn til beskæftigelsesindsatsen, men også for at sikre, at vo-
res uddannelsessystem kan matche de fremtidige krav i både den private og 
offentlige sektor. 
 
Det betyder også, at vi skal diskutere, om de unge uddannes rigtigt.  
 
Jeg glæder mig over, at Folketinget netop har landet en ny reform af er-
hvervsuddannelserne. Det betyder nemlig, at vi har udsigt til flere og bedre 
uddannede faglærte i fremtiden. Og at vi forhåbentlig nu også kan få flere 
unge til at fortsætte direkte på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klas-
se.  
 
Dét er en vigtig del af en visionær politik for arbejdsmarkedet.  
 
 

Det er eleverne, det handler om 
Når de unge kommer ind på erhvervsuddannelser og gymnasier, skal de 
være fagligt og socialt stærke og klar til den næste udfordring.  
 
Derfor er folkeskolen helt i toppen af den kommunale dagsorden. Og en af 
vores allerstørste opgaver nu og i de kommende år er at gøre folkeskolere-
formen til virkelighed.  
 



10 

Det er en historisk vigtig reform. Helt grundlæggende handler de ændrin-
ger, der er ved at ske i folkeskolen, om Danmarks fremtid.  
 
Vi kan glemme alt om økonomisk vækst og højere produktivitet, hvis ikke 
de næste generationer bliver dygtigere, end vi er i dag. 
 
Målet med reformen er, at alle børn skal lære mere. Vi skal skabe en skole 
med fokus på elevernes læring. Målet er også, at vi skal have langt flere, 
som kommer ud af folkeskolen med de grundlæggende kompetencer på 
plads.  
 
Det kræver en god ledelsesstil, der viser medarbejderne tillid og giver plads 
til lærernes og pædagogernes faglighed i forhold til de enkelte elever, og 
som har et meget skarpt blik på resultatet. 
 
Men det kræver også, at regeringen viser kommunerne tillid. Det er kom-
munerne – ikke Undervisningsministeriet – der skal føre reformen ud i li-
vet.  
 
Skolereformen træder i kraft til august, når det nye skoleår begynder. Der er 
kort tid til forberedelserne, og bevågenheden er stor.  
 
Det er ikke alle steder, man vil være fuldstændig klar den 4. august. Men jeg 
har tillid til, at vores dygtige lærere og skoleledere vil finde løsninger på de 
praktiske problemer, som jo nok skal vise sig, når først lyset tændes i den 
nye folkeskole.  
 
Det er et kæmpe arbejde, som lærerne og skolelederne ude på landets sko-
ler, og de ansatte i forvaltningen, lægger for dagen. De fortjener al den op-
bakning, de kan få.  
 

 
Afrunding – Nye løsninger, nye visioner  
Urbaniseringsdebatten bliver den vigtigste politiske debat i kommunalbe-
styrelserne i den nye valgperiode. Det gælder, uanset om man ser en massiv 
befolkningstilvækst i krystalkuglen, eller om man kan se frem til fortsat a f-
folkning.  
 
Konsekvenserne for de enkelte kommuners økonomi vil være massive – 
uanset om det går den ene eller den anden vej.  
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Så den første pointe er, at vi i kommunalbestyrelserne er nødt til at få dan-
net et realistisk overblik over, hvilken udvikling vi tror på. Og handle på 
det i god tid, så vi ikke løber ét skridt efter udviklingen. 
 
Den næste pointe er, at vi også må tage det politiske ejerskab til at styre 
udviklingen, så hele kommune-Danmark kommer bedst muligt ind i frem-
tiden. Det her er først og fremmest en vækstdiskussion. Det er ikke en dis-
kussion mellem store og små kommuner eller mellem by og land.  
 
Debatten om, hvordan kagen skal fordeles, er vigtig. Men det er endnu vig-
tigere at arbejde på at gøre kagen større. 
 
Der ligger en tyk rapport på bordene i dag, som tegner billedet af den hid-
tidige udvikling. Tanken er, at den kan være input til diskussionen i kom-
munalbestyrelserne. 
 
Men også regeringen og Folketinget skal have fokus på at sikre både udvik-
ling og balance i Danmark.  
 
KL vil opfordre til, at regeringen i sit kommende vækstudspil har et skarpt 
øje på de forandringer, der sker i Danmark.  
 
Vi er nu på vej ud af en økonomisk krise, hvor det politiske mantra har væ-
ret at få balance i økonomien. Men dén tænkning er ikke nok til at bringe 
os ind i fremtiden. Der er brug for større visioner. 
 
Det er ikke nogen let diskussion, og der er ingen nemme svar. Det handler 
grundlæggende om at skabe de bedst mulige rammer for økonomisk vækst.  
 
Men det handler også om at finde en lokal balance – en ny arbejdsdeling i 
Danmark, som understøtter væksten, men som samtidig betyder en forde-
ling af velfærden, vi kan være bekendt. 
 
Målet er klart: Vi skal have et Danmark med vækst og udvikling i lokal ba-
lance. Der er brug for et stærkt kommunestyre fremfor en statslig detailre-
gulering, som i den grad har taget overhånd. 
 
Regeringens kommende beskæftigelsesreform er en kæmpe mulighed for at 
skrue ned for detailreguleringen. Men det bliver også vigtigt, at alle kom-
muner økonomisk kan løfte opgaverne efter reformen. Og et nyt refusions-
system vil helt sikkert påvirke byrdefordelingen massivt. 
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Så det er nødvendigt, at regering og Folketing samtidig gør sig overvejelser 
om ændringer i udligningssystemet. 
 
Nu er det sådan, at vi lige om lidt byder velkommen til økonomi- og inden-
rigsminister Margrethe Vestager her på scenen, der vil give os regeringens 
hilsen. Det glæder vi os til.   
 
I den forbindelse vil jeg lige nævne vederlaget til kommunalpolitikere og 
borgmestre. Det er vi meget optagede af.  
 
Man skal naturligvis ikke gå ind i politik for pengenes skyld. Men vederlaget 
står i dag ikke mål med de opgaver og det ansvar, som kommunalpolitikere 
har og til fulde påtager sig. 
 
Vederlagets størrelse er blevet helt skævt efter kommunalreformen. Jeg s i-
ger det her, fordi jeg virkelig håber, at der kan findes en løsning på det pro-
blem. 
 
Jeg vil slutte af med at takke min bestyrelse for et fantastisk loyalt og tillids-
fuldt samarbejde i de år, jeg har været formand. Jeg er stolt af det sammen-
hold, som har kendetegnet bestyrelsen – også når de svære beslutninger 
skulle træffes. Tak skal I have for det. 
 
Jeg ser frem til en god debat, og jeg håber, at vi sammen kan formulere vi-
sioner og have modet til at gå nye veje og til at samarbejde om udfordrin-
gerne.  
 
Tak for ordet. 
 

 


