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Regnskab for KL Kommunaløkonomisk Forum 2021 
Den 14. januar – afholdt virtuelt pga. Covid-19 
 
Emne: ny virkelighed, ny velfærd? 
 
 
Deltagere: 18 
 
Helsingør Kommune deltog med flere personer/centre* end normalt. Det skyldes, 
at KL havde åbnet for muligheden i, at flere kunne deltage – uden yderligere udgift. 
Kommunen betalte for en kommunepakke, se regnskabet nedenfor. 
 
Politikere 
Benedikte Kiær 
Bente Borg Donkin 
Christian Holm Donatzky 
Claus Christoffersen 
Gitte Kondrup 
Marlene Harpsøe 
Mette Lene Jensen 
 
Embedsfolk 
Direktionen: 
Stine Johansen 
Kim Jørgensen 
Lars Rich 
Stella Hansen 
 
Center for Økonomi og Ejendomme 
Karen Holt Sørensen 
Mikkel Elkjær 
Søren Dibbern Petersen* 
Thomas Ljungberg Jørgensen* 
 
Center for Børn, Unge og Familier* 
Peter Arhnung 
 
Center for Dagtilbud, Skoler, Fritid og Idræt* 
Rikke Reiter 
Maja Fromseier Petersen 
 
 
Program: Er vedhæftet 
 
 
Samlede udgifter:  
 
Deltagelse i virtuelt møde, kommuner over 50.000 indbyggere= kr. 18.750 
 
Beløbet er inkl. moms. 
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NY VIRKELIGHED  
NY VELFÆRD?
Torsdag d.14. januar 2021 inviterer KL traditionen tro til Kom-
munaløkonomisk Forum (KØF). Denne gang under overskrif-
ten ”Ny virkelighed – ny velfærd?”. På grund af den aktuelle si-
tuation er konferencen blevet nyfortolket, så den sendes live fra 
KL’s studie som et virtuelt arrangement. 

Baggrundstæppet for konferencen er den aktuelle pandemi, 
som med ét har ændret vilkårene for dansk økonomi og givet 
benspænd i leveringen af den offentlige velfærd. Benspænd, 
som har været besværlige, men også kreativitetsfremmende og 
tankevækkende. 

2020 har på alle måder været et usædvanligt år, som trækker 
spor i samfundsdebatten, og som efterlader en masse ubesva-
rede spørgsmål, som vi adresserer på KØF: Hvordan får vi råd 
til det hele i en tid, hvor corona-krisen har sat sit præg på kom-

munernes økonomi og råderum, samtidig med at udfordringer 
såsom klima og demografi fortsat er aktuelle? Hvordan sikrer vi 
os, at kommunerne kan levere den højest mulige kvalitet i vel-
færdsydelserne indenfor den økonomi, der er til rådighed? Og 
hvilke drøftelser bør vi tage på de store velfærdsområder som fx 
unge-, skole og sundhed/ældreområdet i forhold til budget 2022?

Konferencen bliver således afsættet til at tage en politisk drøf-
telse af, hvor velfærdssamfundet skal bevæge sig hen, og hvor-
dan de aktuelle udfordringer på de store velfærdsområder kan 
tackles. 

Vi håber meget, at I vil se med, når Kommunaløkonomisk 
Forum 2021 ruller over skærmen. 

Der tages forbehold for ændringer i programmet. 

3Konference
Kommunaløkonomisk Forum 2021



4 Konference
Kommunaløkonomisk Forum 2021

KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2021

TORSDAG DEN 14. JANUAR 2021

09.00 Nedslag i året der gik

09.05 Velkommen til Kommunaløkonomisk Forum 2021
• Jacob Bundsgaard, formand for KL

09.15 Den økonomiske situation i Danmark  
 og konsekvenserne for kommunerne

Overvismand og professor Carl-Johan Dahlgaard vurderer 
status for dansk økonomi og udsigterne til, at der igen kom-
mer gang i beskæftigelsen og forbruget. Et centralt emne 
er råderummet i de offentlige finanser, og mulighederne 
for, at kommunerne kan få råd til at udbygge den offentlige 
service i takt med de demografiske udfordringer og den 
almene velstandsudvikling.
• Carl-Johan Dalgaard, overvismand, De Økonomiske Råd

09.40 Hilsen fra regeringen v./ NN

09.55 Pause

10.05 Kan vi være vores velfærd bekendt?
Avisspalter og tv-sendeflader giver ofte et andet indtryk. 
Men samtidig viser tilfredshedsundersøgelserne konse-
kvent, at størstedelen af brugerne er tilfredse med mødet 
med jobcenteret, pædagogens arbejde i vuggestuen og un-
dervisningen i folkeskolen. Lisbeth Knudsen er tværgående 
chefredaktør på Mandag Morgen og Altinget og mangeårig 
iagttager af velfærdssamfundet. Hun tager temperaturen på 
samfundsdebatten og giver kommunerne et kærligt, kritisk 
eftersyn af deres rolle i den.
• Lisbeth Knudsen, tværgående chefredaktør på Altinget 

og Mandag Morgen

10.15 Frihed og politisk ansvar – debat om kvalitet i velfærden
Borgerne har krav på kvalitet i velfærden. Nærhedsreformen 
minder os om, at kvaliteten bliver bedre, når der er frihed til 
at bringe lokale forhold og faglig viden i spil. Men med fri-
heden følger også nogle centrale dilemmaer. Hvordan sikres 
den demokratiske forankring og sammenhæng på tværs af 
velfærdsområder, når institutionerne sættes fri? Hvordan 
kan man understøtte en ansvarsbevidst og lydhør organi-
sationskultur uden at det kammer over i overstyring? Og 
hvordan kan man følge med i kvaliteten i velfærden uden at 
drukne ledere og medarbejdere i bureaukrati?
• Thomas Gyldal Petersen (S), borgmester i Herlev,  

formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg
• Ulrik Wilbek (V), borgmester i Viborg Kommune,  

formand for KL’s Socialudvalg
• Andreas Hagedorn Krogh, forsker i samskabt styring, RUC
• Carsten Jensen, professor, AU
• Troels Mylenberg, politisk redaktør, TV2
• Niels Højbjerg, stads-direktør, Aarhus Kommune
• May Ejby Bjerre, leder af friplejehjemmet Dagmarsminde 
• Dorthe Birkmose, psykolog, foredragsholder og forfatter

10.55 2. Generationsreformer  
 – ny kommission – hvorfor og hvordan? 

Regeringen har nedsat en ny Kommission for 2. generati-
onsreformer for at komme med forslag til, hvordan vi kan 
skabe vækst og øget beskæftigelse uden at øge uligheden. 
Ambitionerne er store – men hvad ligger der i ”2. genera-
tion”, hvorfor er der behov for en ny kommission, og hvad 
betyder det for kommunerne? 
• Nina Smith, formand for Kommissionen for  

2. generationsreformer 

11.05 Pause
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11.15 Rundt om Budget 2022
Vi går tæt på de store velfærdsområder og giver indspark til 
kommunernes budgetlægning for 2022.

 Grib de unge før de falder
Mange unge klarer sig godt. Men en gruppe af unge har det 
både svært i skolen og ved at finde retning i ungdomslivet. 
Hvorfor støder nogle på grund? Hvad skal der til for at 
støtte dem? Og er kommunen gearet til at sætte ind tidligt, 
præcist og med øje for de unges ønsker og behov? Få et kig 
ind i ungdomslivet anno 2020, og hør hvordan det kan af-
spejles i budget 2022, så I griber de unge, før de falder.
• Noemi Katznelson, professor, centerleder og forsknings- 

leder for Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet
• Søren Bork Hansen, ungechef, Kolding kommune

 Nye veje for elever med særlige behov
Folkeskolen skal sikre, at alle børn får gode udfoldelsesmu-
ligheder, som passer til deres behov. Kommunerne oplever i 
disse år et stigende behov for specialundervisning samtidig 
med, at resultaterne blandt elever, som modtager spe-
cialundervisning, ligger væsentligt under almenelevernes. 
Det kan der selvfølgelig være mange forklaringer på. Men 
spørgsmålet er, hvordan andre former for tilbud – såkaldte 
mellemformer mellem almen- og specialundervisning – kan 
være med til at sikre en større tilknytning til almenmiljøet 
og dermed bidrage til, at flere elever kommer tilbage til 
almenklasserne og samtidig styrke elevernes faglige resul-
tater og trivsel. Sessionen stiller skarpt på mellemformer og 
giver konkrete anbefalinger til overvejelser i budget 2022. 
• Leif Gaard Bjarning, skoleleder Frederiksberg Kommune 
• Lene Benedikte Gjøl, pædagogisk leder Frederiksberg 

Kommune
• Andreas Rasch-Christensen, Head of Research,  

Forskningschef, Ph.d.

 Tid til rehabiliterende sygepleje?
De kommende år vil antallet af ældre stige. Det lægger et 
stort pres på hjemmesygeplejen i kommunerne, der i forve-
jen – ligesom ældreplejen generelt – oplever rekrutterings-
udfordringer. I hjemmeplejen har man i flere år arbejdet 
rehabiliterende og med blik for borgerens ressourcer støttet 
dem i selv at klare hverdagen. Er det tid til at ændre tilgang i 
hjemmesygeplejen og hjælpe borgerne til at varetage hele 
eller dele af sygeplejen selv – og samtidig frigøre ressourcer 
til de mere komplekse sygeplejeopgaver? Hvor er potentia-
lerne og dilemmaerne?
• Jakob Kjellberg, professor, VIVE
• Carsten Møller Beck, Ældre- og sundhedschef, Aalborg  

Kommune
• Helen Kæstel, Sygeplejechef, Aalborg Kommune

11.55 Kommunernes afgørende rolle i den grønne omstilling
I årevis har kommunerne arbejdet målrettet på at fremme 
den grønne omstilling og reducere CO2-aftrykket. Men 
opgaven er ikke løst endnu, men blot startet, hvis vi ser på 
de udfordringer vi står overfor internationalt, nationalt og 
lokalt. Kommunerne spiller en vigtig rolle i forhold til at 
bidrage til et mere grønt Danmark, da kommunerne danner 
rammen om det lokale erhvervsliv og borgernes dagligdag. 
Hør Peter Møllgaards bud på, hvilke klimaindsatser kommu-
nerne bør prioritere, og hvor kommunerne får mest klima 
for pengene.
• Peter Møllgaard, formand for Klimarådet

12.10 Pause

12.20 Valgkamp på sociale og digitale medier – sådan vinder du!
Sociale og digitale medier udgør i stigende grad et mø-
dested med borgerne, når politikere fører valgkamp. Den 
udvikling har taget et kvantespring under Coronakrisen, 
hvor alle har fået de digitale muligheder ind under huden. 
Det åbner nye muligheder i den kommende valgkamp. Og 
det stiller krav, fordi borgerne er digitalt forvænte. Benjamin 
Rud Elberth, indehaver af Elberth Kommunikation, giver et 
indblik i udviklingen i borgernes forventninger til dialog på 
sociale og digitale medier. Desuden kommer han med gode 
råd til den valgkamp, som fortsætter frem mod KV21. 
• Benjamin Rud Elberth, indehaver af Elberth Kommunika-

tion og forfatter til bl.a. ”Politiker – sådan bliver du valgt”.

12.35 KV21 – hvad bliver de store temaer?
Kommunalvalg 2021 venter i november – det ved vi med 
sikkerhed. Til gengæld ved vi endnu ikke, hvad de store 
dagsordener bliver i valgkampen. Politisk kommentator, 
Søs Marie Serup, indvier os i sin analyse af de største valgte-
maer. Og Jacob Bundsgaard, formand i KL og borgmester i 
Aarhus, og Martin Damm, næstformand i KL og borgmester 
i Kalundborg, giver analysen et kommunalt ”reality check”: 
Hvilke temaer kommer til at præge valgåret, valgkampen 
og den kommende valgperiode set fra et kommunalt syns-
punkt? 
• Søs Marie Serup, politisk kommentator
• Jacob Bundsgaard, formand for KL og borgmester i  

Aarhus
• Martin Damm, næstformand for KL og borgmester i  

Kalundborg

12.55 Ny virkelighed – ny velfærd? 
• Moderator Nynne Bjerre Christensen samler op og runder af

13.00 Tak for i dag



PRAKTISKE OPLYSNINGER

Hvornår
Kommunaløkonomisk Forum sendes live fra KL-Husets studie  
torsdag den 14. januar 2021 kl. 09.00-13.00.

Pris
Som noget nyt tilbyder vi, at I både kan tilmelde jer individuelt eller 
købe en kommunepakke, hvor I får mulighed for at tilmelde alle 
dem, som har lyst til at se med på dagen. Helt praktisk betyder det, 
at I bare skal tilmelde alle dem, som ønsker at deltage i KØF, så kon-
verterer vi automatisk jeres tilmeldinger, så I får den mest fordelag-
tige pris.

Kommunepakke:
Prisen er for kommunepakken på KØF 2021 inddelt efter størrelse 
på din kommune, som det så ud pr. 1. januar 2020:

Ø-Kommune pr. 1. januar 2020: 6.000 kr.
Kommune under 50.000 indbyggere pr. 1. januar 2020: 12.000 kr.
Kommune over 50.000 indbyggere pr. 1. januar 2020: 15.000 kr.

Individuel tilmelding: 1.200 kr. pr. person 
(tilmeldingen er personlig og må ikke deles med andre).

Alle priser er ex moms.

OBS: Hvis I allerede har tilmeldt jer, så konverterer vi automatisk 
jeres tilmeldinger, så I får den mest fordelagtige pris.

Dagen inden konferencen, vil I modtage et link til konferencen.  
I bedes tilgå linket i tidsrummet mellem kl. 8.45-9.00 torsdag den 
14. januar 2021.

Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfristen er onsdag den 13. januar 2021.

Tilmeldingen er bindende, men I er velkommen til at overdrage 
pladsen til en kollega.

Har du nogen spørgsmål?
Kontakt sekretær Pia Rasmussen på:
Mail: pcr@kl.dk
Tlf.: 3370 3341 

KL

Weidekampsgade 10

2300 København S

Tlf. 3370 3370

kl@kl.dk

www.kl.dk

 @kommunerne

 facebook.com/kommunerne
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