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OPLEV OG HØR BLANDT ANDET

Jacob Bundsgaard 

KL’s næstformand

Kristian Jensen (V) 
Finansminister

Thomas Adelskov (A)
Formand for KL’s Social-  

og Sundhedsudvalg og borg- 

mester i Odsherred Kommune

Anna Mee Allerslev (B)
Formand for KL’s Børne- og 

Kulturudvalg og beskæftigel- 

ses- og integrationsborgmester  

i Københavns Kommune

Benedikte Kiær (C) 
Borgmester i Helsingør  

Kommune

Martin Damm 

KL’s formand

Sophie Løhde (V)
Minister for  

offentlig innovation

Stefan Hermann 

Formand for ekspertgruppen 

om bedre veje til en ungdoms-

uddannelse

Ejner K. Holst 

Næstformand i LO

Pernille Beckmann (V) 

Borgmester i Greve Kommune

H.C. Østerby (A) 

Borgmester i Holstebro  

Kommune

Kasper Møller Hansen 

Professor ved Københavns 

Universitet

Jesper Fisker 

Departementschef i  

Undervisningsministeriet

Christine Brochdorf 

Kommunaldirektør i  

Furesø Kommune

Agi Csonka 

Administrerende direktør i SFI  

– Det Nationale Forsknings-

center for Velfærd

Lars Krarup (V) 

Borgmester i Herning  

Kommune

Lars Goldschmidt 

Formand for erhvervs- 

skolernes bestyrelsesforening

Johannes Andersen 

Lektor ved Aalborg  

Universitet

Simon Emil Ammitzbøll (I) 

Økonomi- og indenrigsminister

Lars Rohde 

Nationalbankdirektør
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VELKOMMEN  
TIL KØF 2017
I et internationalt perspektiv fremhæves dansk økonomi ofte som 
grundlæggende sund og med orden i den offentlige husholdning. 
Det skyldes bl.a., at der i forlængelse af finanskrisen blev gennem-
ført en række velfærdsreformer, og at kommunerne foretog en 
omfattende faglig og økonomisk omstilling, så vi i dag står med en 
betydeligt mere ”trimmet” og fokuseret velfærdssektor end før fi-
nanskrisen.

Men udsigterne for den økonomiske politik er en meget begræn-
set vækst i den offentlige økonomi i de næste mange år. Indenfor 
denne ramme skal kommunerne håndtere et betydeligt demo-
grafisk pres, hvor særligt den voksende gruppe af ældre vil lægge 
bånd på råderummet i de kommunale budgetter. Kommunerne 
skal samtidig håndtere et udgiftspres inden for fx det specialiserede 
socialområde, som skyldes nogle almindelige udviklingstendenser 
i samfundet og ikke så meget den demografiske udvikling. Det har 
kommunalbestyrelserne hidtil klaret gennem prioriteringer og ny-
tænkning af velfærdsydelserne med fokus på resultater og effekt 
for borgeren, og ved effektiviseringer af støttefunktioner osv. 

Men i hvilken retning, skal kommunerne kigge, når velfærden skal 
prioriteres og udvikles i de kommende år? Og er der i den forbin-
delse hjælp at hente fra regeringen og Folketinget?

Selvom arbejdsløsheden er faldende, er der fortsat en gruppe af 
borgere, der er meget langt fra arbejdsmarkedet. Det kalder på et 

øget fokus på, hvad der virker og hvordan. Samtidig skal indsatsen 
for de udsatte familier være mere koordineret, og der er på nogle 
områder behov for at gentænke opgaveløsningen. Kommunerne 
investerer hvert år en stor del af de kommunale budgetter i dagtil-
bud, folkeskole og forberedelse til ungdomsuddannelser. Alligevel 
dukker mange unge efter endt eller afbrudt skolegang op i de kom-
munale jobcentre. Hvordan får vi mere ud af ressourcerne, så færre 
unge ender på kanten af arbejdsmarkedet og samfundet? 

Spørgsmålene til fremtidens velfærd er altså mange: Hvilke knap-
per skal der skrues på i det kommende årti for at få ligningen med 
stramme rammer, stigende demografiske udgiftspres og høje 
forventninger til velfærdservice til at gå op? I hvilket omfang kan 
der tænkes nyt i forhold til velfærdsydelsernes indhold? Kan støt-
tefunktionerne effektiviseres endnu mere og hvordan? Og er det 
endeligt muligt at øge det økonomiske råderum igennem en mere 
effektiv beskæftigelses- og uddannelsesindsats?

Det er disse centrale spørgsmål – og mange flere – som skal disku-
teres på KØF 2017.

Martin Damm         Kristian Wendelboe
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TORSDAG DEN 12. JANUAR 2017

09.00 Ankomst og registrering

10.00 Åbning af Kommunaløkonomisk Forum 2017

10.05 ’State of the Nation’: Dansk økonomi  
 ved nationalbankdirektør Lars Rohde

10.45 Åbningsdebat ved KL’s formand Martin Damm og  
 finansminister Kristian Jensen

11.35 Pause

12.05 2017 i kommunestyrets tegn

13.20 Frokost 

14.30 Debatmøder
1 Fremtidens plejeboligbehov
2 Kig over hækken  

– naboen har også græs, der skal slås 
3 Skab mere tid til kerneopgaven  

på de sociale botilbud 
4 Mere sundhed og sundere  

økonomi gennem målstyring
5 Styr på it-udgifterne
6 Indkøb handler om velfærd 

15.20 Pause

15.50 Hvordan får vi alle unge med  
 – og flere i erhvervsuddannelse?

17.00 Afslutning på konferencens første dag

19.00 Vi mødes i forhallen

19.30 Aftenarrangement med mulighed  
 for netværk efter spisning

FREDAG DEN 13. JANUAR 2017

08.45 Konferencen genoptages

08.50  Ledelse og styring i kommunerne  
 – hvordan gør vi det bedst?

09.35 Pause

10.00 Debatmøder
7 Den politiske organisering i kommunen  

– inspiration og erfaringer
8 På kanten af arbejdsmarkedet
9 Effektfuld forebyggelse til børn og unge
10 Strategisk fokus på ejendomme
11 God styring på skoleområdet  

– erfaringer to år efter folkeskolereformen 
12 Udvikling, ydelser og opfølgning  

for borgere med handicap 
13 I økonomistyringens maskinrum

10.50 Pause

11.15 Bedre sammenhæng i indsatsen for udsatte borgere

12.00 Afslutning på KØF 2017

KOMMUNALØKONOMISK FORUM 2017
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09.00 Ankomst og registrering

10.00 Åbning af Kommunaløkonomisk Forum 2017

10.05 ’State of the Nation’: Dansk økonomi ved nationalbankdirektør Lars Rohde

TORSDAG DEN 12. JANUAR 2017

Nationalbankdirektør Lars Rohde åbner KØF 2017 med et ma-
kroøkonomisk fokus på aktuelle problemstillinger i dansk øko-
nomi.

Deltager:
 • Lars Rohde, nationalbankdirektør

Ordstyrere:
 • Nynne Bjerre Christensen, Deadline, DR2
 • Klaus Bundgård Povlsen, DR Nyhederne, DR1

10.45 Åbningsdebat ved KL’s formand Martin Damm og finansminister Kristian Jensen

Med økonomiaftalen for 2017 blev omprioriteringsbidraget af-
skaffet, og dermed blev en væsentlig knast i samarbejdet mel-
lem stat og kommuner ryddet af vejen. Men kommunerne står 
stadig tilbage med en betydelig økonomisk udfordring. Finans-
ministeren og KL’s formand kommer med hver deres bud på, 
hvordan de økonomiske udfordringer bør gribes an, hvordan 
der skal prioriteres i velfærden – og ikke mindst hvad det bety-
der for kommunerne i de kommende 10 år. 

Deltagere:
 • Kristian Jensen (V), finansminister
 • Martin Damm (V), KL’s formand

Ordstyrere:
 • Nynne Bjerre Christensen, Deadline, DR2
 • Klaus Bundgård Povlsen, DR Nyhederne, DR1

11.35 Pause

12.05 2017 i kommunestyrets tegn 
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13.20 Frokost

2017 er året, hvor vi markerer to store begivenheder. Det er 
året, hvor vi fejrer kommunalreformens 10-årsjubilæum. På ti år 
er den kommunale sektor omstillet, og 98 kommuner udgør i 
dag rygraden i den offentlige sektor, og er forandringsmotoren 
for både velfærd og vækst i Danmark. Og det er året, hvor der er 
kommunalvalg, og borgerne skal vælge de nye kommunalbe-
styrelser, der skal drive udviklingen af kommunestyret videre i 
næste valgperiode.

Deltagere:
 • Simon Emil Ammitzbøll (I), økonomi- og indenrigsminister 
 • H.C. Østerby (S), borgmester i Holstebro Kommune
 • Lars Krarup (V), borgmester i Herning Kommune
 • Kasper Møller Hansen, professor ved Københavns Universitet
 • Johannes Andersen, lektor ved Aalborg Universitet

Ordstyrer:
 • Klaus Bundgård Povlsen, DR Nyhederne, DR1
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Antallet af 80+ og 90+ årige vil om tyve år være fordoblet. Ud-
viklingen kan på den ene side skabe et historisk stort pres på de 
kommunale budgetter. På den anden side forventes udviklin-
gen, med at de ældre borgere bliver mere ressourcestærke og 
selvhjulpne, at fortsætte. Denne udvikling forstærkes endvidere 
af kommunernes arbejde med forebyggelse, rehabilitering og 
velfærdsteknologi. 

På den baggrund er det en vanskelig opgave at vurdere det rig-
tige niveau for det fremtidige plejeboligbehov. Der kan nemt 
opstå en situation, hvor man står tilbage med overkapacitet 
– og det er dyrt! Behovet for plejeboliger kan herudover på-
virkes af et helhedsorienteret politisk fokus på ældreområdet, 
som udfordrer vanlige forestillinger om, hvad der kendetegner 
et højt serviceniveau. De ældre ønsker at klare sig selv længst 
muligt. God service er derfor ikke nødvendigvis mange plejebo-
liger, men måske snarere tilbud der understøtter, mulighederne 
for at klare sig selv i egen bolig.

Deltager:
 • Marianne Machon (V), formand for Social- og Sundheds- 

udvalget i Kerteminde Kommune
 • Frank Heidemann (S), formand for Sundheds- og Omsorgs- 

udvalget i Ikast-Brande Kommune
 • Charlotte Storm Gregersen, økonomichef for Sundheds-  

og Omsorgsforvaltningen i Aarhus Kommune

Ordstyrer: 
 • Søren Sønderby, chefkonsulent i KLK

14.30 Debatmøder

1 Fremtidens plejeboligbehov
2 Kig over hækken – naboen har også græs, der skal slås 
3 Skab mere tid til kerneopgaven på de sociale botilbud 
4 Mere sundhed og sundere økonomi gennem målstyring
5 Styr på it-udgifterne
6 Indkøb handler om velfærd 

 Debatmøde 1: Fremtidens plejeboligbehov
Lokale: Det lille teater
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 Debatmøde 2: Kig over hækken – naboen har også græs, der skal slås
Lokale: Europahallen

Kommunerne samarbejder som aldrig før. En række samarbej-
der på tværs af kommunegrænser viser, at der kan være både 
effektiviserings- og kvalitetsgevinster at hente i øget samar-
bejde. Men samarbejde rejser også en række dilemmaer og ud-
fordringer – og mange lokale forhold spiller ind i vurderingen af 
det konkrete potentiale for tværkommunalt samarbejde. 

På debatmødet fortæller kommuner, der har erfaring med sam-
arbejde på tværs af kommunegrænserne, hvordan de har hånd-
teret dilemmaer, udfordringer og muligheder i deres konkrete 
samarbejder. Samtidig giver de deres bud på perspektiverne i at 
samarbejde om nye områder.

Deltagere: 
 • Søren Kjærsgaard (V), borgmester i Holbæk Kommune
 • Arne Boelt (A), borgmester i Hjørring Kommune
 • Stine Johansen, kommunaldirektør i Helsingør Kommune 
 • Eik Møller, kommunaldirektør i Ballerup Kommune
 • Jesper Hosbond Jensen, kommunaldirektør i Syddjurs  

Kommune

Ordstyrer: 
 • Jesper Thyrring-Møller, kommunaldirektør i Hedensted  

Kommune

 Debatmøde 3: Skab mere tid til kerneopgaven på de sociale botilbud 
Lokale: Gæstesalen

Udgifterne til botilbud for borgere med handicap og psykiske 
lidelser er stigende. Kommunerne har samtidig i en årrække 
hjemtaget mange borgere til egne botilbud. I dag er to tredje-
dele af borgerne i botilbud, hvor myndighedskommunen sam-
tidig er driftsherre. Men har botilbuddene de rette rammer, hvis 
målet er, at der bruges flest muligt ressourcer på kerneopgaven 
og færrest muligt ressourcer på fx administration og dokumen-
tation? En analyse foretaget for KL viser, at der kan være betyde-
lig variation i organiseringen og arbejdstilrettelæggelsen på til-
buddene. Og dermed også på, hvordan ressourcerne anvendes.

På debatmødet bliver der sat fokus på, hvilke veje der er til at 
effektivisere driften på botilbuddene med henblik på at frigøre 
ressourcer til kerneopgaven. 

To kommuner, der har arbejdet med dette, vil diskutere, hvilke 
udfordringer og barrierer de har mødt i forhold til at implemen-
tere tiltag, der skal give mere tid til kerneopgaven, og hvordan 
udfordringerne kan håndteres.

Deltagere:
 • Sven Rode, fagchef for Psykiatri og Handicap i Tønder  

Kommune
 • Lasse Falck Steenland, borgercenterchef i Københavns  

Kommune

Ordstyrer: 
 • Tina Wahl, kontorchef for Center for Social og Sundhed i KL

 Debatmøde 4: Mere sundhed og sundere økonomi gennem målstyring
Lokale: Aalborghallen

Hvordan sikrer vi, at de politiske mål bliver omsat til resultater 
til gavn for borgerne?  Og hvordan skaber vi en mere sammen-
hængende og omkostningseffektiv sundhedsindsats i kommu-
nerne? På debatmødet ser vi, hvordan nogle kommuner arbej-
der med at få omsat de politiske mål til konkrete indsatser, som 
medarbejderne kan udføre for borgerne. 

Få svar på hvilke politiske overvejelser, der ligger bag målstyrin-
gen, og hvad der skal til for at få målene til at fungere i praksis. 
Debatmødet indledes med en kort status på nye initiativer, der 
ligger i støbeskeen for de kommende år bl.a. aldersbestemt 
medfinansiering, handlingsplan for den ældre medicinske pa-
tient samt udvalgsarbejdet om det nære sundhedsvæsen. 

To kommuner præsenterer og drøfter derefter erfaringer med fo-
kuseret målstyring på færre specifikke mål på sundhedsområdet. 

Deltagere: 
 • Henrik Frandsen (V), borgmester i Tønder Kommune 
 • Ninna Thomsen (F), sundheds- og omsorgsborgmester  

i Københavns Kommune
 • Lone Vesterman Rasmussen, direktør for Social, Arbejds- 

marked og Sundhed i Tønder Kommune
 • Daniel Bojsen, centerchef for Center for Kvalitet og  

Sammenhæng i Københavns Kommune 

Ordstyrer:
 • Kristian Heunicke, direktør i KL 
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100 milliarder kroner bruger kommunerne årligt på varer og 
tjenesteydelser. Kommunerne har allerede hentet betydelige 
besparelser på indkøb de seneste år. Flere fælles løsninger, mere 
digitale indkøbsprocesser og bedre implementering af indkøbs-
aftaler i den enkelte kommune synes at være vejen til at frigøre 
yderligere ressourcer, som kan prioriteres til velfærd. KL’s besty-
relse har i den forbindelse vedtaget, at en ny fælleskommunal 
indkøbsstrategi fra foråret 2017 skal understøtte kommunerne 
i dette arbejde. 

Kom og hør om strategiens målsætninger og indsatsområder 
– og vær med til at præge den! På debatmødet tester vi også 
tilhørere og panelets paratviden om effektive indkøb i kommu-
nerne.

Deltagere: 
 • Christian Roslev, kommunaldirektør i Aalborg Kommune 
 • Tomas Therkildsen, kommunaldirektør i Næstved Kommune 
 • Bjarne Pedersen, kommunaldirektør i Rudersdal Kommune

Ordstyrer:
 • Signe Lynggaard Madsen, administrerende direktør i SKI

15.20 Pause

 Debatmøde 5: Styr på it-udgifterne
Lokale: Radiosalen

Samlet bruger kommunerne omkring 8 milliarder kroner årligt 
på it, som dermed er et af de største indkøbsområder i kommu-
nerne. Udgifterne er stigende på grund af digitalisering af flere 
og flere opgaver, der gør det muligt at løse kerneopgaverne 
bedre og mere effektivt andre steder i kommunen. Men kom-
munernes it-organisation bliver nu også selv mødt med krav 
om besparelser. Spørgsmålet er, hvordan det kan forenes med 
samtidige krav om effektiv digital understøttelse af kerneopga-
verne: Hvad er kommunens strategi på it-området, og hvordan 
sikres de nødvendige faglige kompetencer? Stordrift og out-
sourcing, portefølje- og kontraktstyring og samarbejde mellem 
kommuner er på dagsordenen, når to kommuner og KOMBIT 
sætter fokus på, hvordan it-driften kan optimeres og bidrage til 
det økonomiske råderum. Der vil i den forbindelse også være 
seneste nyt om monopolbruddet.

Deltagere: 
 • Thomas Christiansen, administrerende direktør i KOMBIT
 • Niels Højberg, stadsdirektør i Aarhus Kommune 
 • Søren Søndergaard Kjær, kommunaldirektør i Sorø Kommune

Ordstyrer:
 • Per Eeg, partner i Devoteam

 Debatmøde 6: Indkøb handler om velfærd
Lokale: Musiksalen
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Udsigten til mangel på faglært arbejdskraft i de kommende år 
rejser spørgsmålet om, hvorvidt uddannelsessystemet tilgo-
deser arbejdsmarkedets behov i tilstrækkeligt omfang. Mange 
uddannelsesparate unge vælger fx at gå i 10. klasse, uagtet at de 
kunne gå direkte i gang med en ungdomsuddannelse. Tilbud-
dene i overgangen har imidlertid generelt ringe effekt i forhold 
til at få de unge i ungdomsuddannelse. Prioriterer vi midlerne 
rigtigt, eller kan de bruges bedre på en tidligere indsats?

Samtidig prioriterer danske unge fortsat i høj grad gymnasiet 
fremfor erhvervsuddannelserne. Mange unge oplever ikke er-
hvervsuddannelserne som relevante. Bidrager folkeskolen nok 
til tidlig afklaring om uddannelsesretning og job? Er erhvervsud-
dannelserne gode nok – og er de tæt nok på virksomhederne? 

Alt dette og meget mere vil formand for ekspertgruppen om 
bedre veje til en ungdomsuddannelse Stefan Hermann, og et 
panel af eksperter og meningsdannere debattere.

Deltagere: 
 • Anna Mee Allerslev (B), formand for KL’s Børne- og Kultur- 

udvalg og beskæftigelses- og integrationsborgmester i  
Københavns Kommune

 • Jesper Fisker, departementschef i Undervisningsministeriet
 • Stefan Hermann, formand for ekspertgruppen om bedre  

veje til en ungdomsuddannelse og rektor for Professions- 
højskolen Metropol

 • Lars Goldsmith, formand for erhvervsskolernes bestyrelses-
forening 

 • Ejner K. Holst, næstformand i LO

Ordstyrer:
 • Nynne Bjerre Christensen, Deadline, DR2

17.00 Afslutning på konferencens første dag

19.00 Vi mødes i forhallen

19.30 Aftenarrangement med mulighed for netværk efter spisning

15.50 Hvordan får vi alle unge med – og flere i erhvervsuddannelse?
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Alle kommuner har fokus på, hvordan velfærden løbende kan 
fornys, samtidig med at der er er færre ressourcer, stigende
kompleksitet og nye forventninger fra borgerne. Det udfordrer 
ledelsen og styringen i kommunerne. Svaret er hverken at øge 
detailstyringen eller at slippe styringen helt. 

Der er brug for debatten, for ledelse er nøglen til, at vi kan lyk-
kes med omstillingerne og sikre gode og effektive løsninger til 
borgere og virksomheder.  

Der er bl.a. brug for at drøfte, hvordan politikerne – landspoliti-
kerne såvel som kommunalpolitikerne – giver de bedste ram-
mer for ledelse og styring i kommunerne.

Deltagere: 
 • Sophie Løhde (V), minister for offentlig innovation
 • Jakob Bundsgaard (A), KL’s næstformand og borgmester i  

Aarhus Kommune
 • Pernille Beckmann (V), borgmester i Greve Kommune
 • Jan Pedersen (A), borgmester i Norddjurs Kommune

Ordstyrer:
 • Klaus Bundgård Povlsen, DR Nyhederne, DR1

FREDAG D. 13. JANUAR 2017

08.45 Konferencen genoptages 

08.50 Ledelse og styring i kommunerne – hvordan gør vi det bedst?

09.35 Pause

10.00 Debatmøder:

7 Den politiske organisering i kommunen – inspiration og erfaringer
8 På kanten af arbejdsmarkedet
9 Effektfuld forebyggelse til børn og unge
10 Strategisk fokus på ejendomme
11 God styring på skoleområdet – erfaringer to år efter folkeskolereformen 
12 Udvikling, ydelser og opfølgning for borgere med handicap 
13 I økonomistyringens maskinrum
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Den såkaldte Herning-model og investeringstankegangen har 
fyldt meget på det specialiserede børne- og ungeområde de 
sidste år. Alle er enige om, at sociale problemer skal håndteres 
i opløbet og helst helt forebygges. Men hvordan sikrer man, 
at forebyggelse bliver effektfuld og reelt gør en forskel? Hvilke 
politiske prioriteringer forudsætter en effektfuld forebyggende 
indsats? Hvilke omstillinger af indsatsen skal der til? Og hvordan 
følger man op på resultaterne? På debatmødet præsenterer en 
ekspert den nyeste forskning om effekterne af forebyggende 
indsatser. Derudover fortæller to udvalgsformænd fra Herning 
og Mariagerfjord Kommune, hvordan man har omlagt indsat-
serne i deres kommune, samt hvordan man følger op på dem.

Deltagere:
 • Dorte West (V), formand for Børne- og Familieudvalget i  

Herning Kommune
 • Svend Madsen (V), formand for Udvalget for Børn og Familie 

i Mariagerfjord Kommune 
 • Dorthe Bleses, forsker, Børneforskningscentret, Aarhus  

Universitet 

Ordstyrer:
 • Ane Kristine Christensen, direktør for Skole og Børn i  

Roskilde Kommune

Hvilke hensyn bør veje tungest i valget af politisk organisering? 
Og hvorfor? Hvilke konsekvenser har den politiske organisering 
for måden, man bedriver politik på? Hvad betyder det fx, hvis 
man som kommune har mange eller få udvalg eller arbejder 
med §17 stk. 4 udvalg? I debatten drøftes centrale spørgsmål i 
relation til den politiske organisering og der gives inspiration til, 
hvordan kommunen kan arbejde med den politiske organise-
ring i egen kommune. 

Professor ved Syddansk Universitet og chefkonsulent i KL Ulrik 
Kjær giver først et indblik i, hvilken variation der er i den politi-
ske organisering på tværs af kommunegrænser med udgangs-
punkt i et nyt inspirationskatalog: ”Variationer i udvalgsstyret. 
Den politiske organisering i syv kommuner”.

Derudover vil et panel bestående af borgmestrene i henholds-
vis Gentofte Kommune, Hedensted Kommune samt Alberts-
lund Kommune fortælle om deres erfaringer og lægge op til 
debat. De tre borgmestre repræsenterer tre kommuner, der har 
indrettet sig meget forskelligt og har arbejdet målrettet med 
deres organisering og arbejdsform de seneste år.

Deltagere:
 • Hans Toft (C), borgmester i Gentofte Kommune 
 • Kirsten Terkilsen (V), borgmester i Hedensted Kommune
 • Steen Christiansen (A), borgmester i Albertslund Kommune

Ordstyrer: 
 • Ulrik Kjær, professor ved Syddansk Universitet

 Debatmøde 9: Effektfuld forebyggelse til børn og unge
Lokale: Gæstesalen

 Debatmøde 7: Den politiske organisering i kommunen – inspiration og erfaringer
Lokale: Aalborghallen

Dansk økonomi er på vej tilbage til niveauet før krisen. Men det 
lægger pres på den offentlige økonomi, at mange fortsat befin-
der sig uden for arbejdsmarkedet. En kompleks målgruppe og 
et kompliceret og konstant skiftende regelsæt gør ikke opgaven 
nem, men kommer denne gruppe i job, er der et stort råderum 
at hente. De seneste års reformer har øget incitamenterne til at 
få de udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet. Dette gælder 
både forstærkede incitamenter i forhold til den kommunale 
økonomi, og ikke mindst refusionsomlægningen, samt den en-
keltes incitament til at komme i arbejde. 
 
Ny forskning sætter spot på hvad der hjælper udsatte ledige 
tættere på arbejdsmarkedet. Holder vi os samtidig tilstrækkeligt 
for øje, hvad indsatserne koster? For at opnå bedre resultater er 

politisk og administrativt ejerskab helt afgørende. Men er det 
de politiske mål, der sætter retningen for kommunens beskæf-
tigelsesindsats og hvordan følges der op på disse?

Deltagere: 
 • Knud Erik Hansen (A), borgmester i Faxe Kommune
 • Egon Fræhr (V), borgmester i Vejen Kommune
 • Charlotte Hansen, projekt- og forskningschef i Væksthusets 

Forskningscenter
 • Leif Johannes Jensen, direktør for Økonomi- og  

Arbejdsmarkedsforvaltningen i Hjørring Kommune

Ordstyrer:
 • Nynne Bjerre Christensen, Deadline, DR2

 Debatmøde 8: På kanten af arbejdsmarkedet
Lokale: Det lille teater
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Folkeskolereformen har ændret styringen af folkeskolen. Det 
gælder både den faglige styring og den økonomiske styring. 
Mange kommuner har været igennem en kæmpe omstillings-
proces, og politikerne og forvaltningen er mange steder kom-
met tættere på styringen af skoleområdet. Politikerne har sat 
mål og krav for, hvordan de ønsker, at folkeskolen skal indrettes, 
så der opnås højest mulig kvalitet i elevernes skolegang.

På debatmødet præsenteres erfaringer med den ændrede til-
gang til styring. Hvilke erfaringer har man gjort sig med både 
den faglige og økonomiske styring? Hvordan har man sikret, at 
effekter afspejler ressourcerne? Hvilken ledelsesinformation 
er nødvendig og relevant for politikerne for at kunne foretage 
de nødvendige prioriteringer? Viborg og Holstebro Kommune 
vil på debatmødet komme med deres bud på fem gode råd til 
tilrettelæggelsen af styringen, så kommunen opnår den bedste 
ressourceanvendelse.

Deltagere:
 • Torben Gudiksen (B), 1. viceborgmester og formand for  

Udvalget for Børn og Unge i Holstebro Kommune
 • Hans Henrik F. Gaardsøe, direktør for Børn & Unge i Viborg 

Kommune 
 • Michael Gravesen, skolechef i Holstebro Kommune 
 • Chris Rævsgaard Hansen, skolechef i Viborg Kommune

Ordstyrer:
 • Arne Eggert, udviklingsdirektør i KL

 Debatmøde 11: God styring på skoleområdet – erfaringer to år efter folkeskolereformen
Lokale: Radiosalen

Kommunens ejendomme udgør økonomisk set kommunens 
absolut største aktivværdi. Af samme årsag er der et betydeligt 
råderum at hente på ejendomsområdet – hvis der er politisk 
opbakning til det. Nogle steder har kommunalbestyrelsen be-
sluttet en egentlig strategi for, hvordan bygningerne kan udnyt-
tes optimalt på tværs af fagområder, brugergrupper og formål. 
Erfaringerne peger på, at der kan være faglige gevinster i tillæg 
til store økonomiske gevinster ved en tværgående tilgang, men 
at det nødvendiggør et opgør med vanetænkning om én op-
gave, én bygning.

På debatmødet vil der blive givet inspiration til, hvordan man 
kan arbejde med fastsættelse af mål og rammer for en bedre 
udnyttelse af hele kommunens ejendomsportefølje. Fokus er 
på strategiske overvejelser, praktiske udfordringer og på de kon-
krete gevinster. 

Deltagere:
 • Henrik Hvidesten (V), borgmester, Ringsted Kommune 
 • Lone Lyrskov, kommunaldirektør i Silkeborg Kommune 

Ordstyrer:
 • Preben Gramstrup, portefølgerådgiver, fm3.dk

 Debatmøde 10: Strategisk fokus på ejendomme
Lokale: Musiksalen
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 Debatmøde 12: Udvikling, ydelser og opfølgning for borgere med handicap
Lokale: Laugsstuen

Der er er sket en udvikling på det specialiserede socialområde, 
hvor fokus på rehabilitering og udvikling af borgerne fylder sta-
dig mere. Det er til gavn for borgeren, og det betyder samtidig, 
at borgeren på sigt får brug for mindre hjælp fra kommunen. 
Dette fokus er for mange kommuner udgangspunktet, når man 
arbejder med at styrke den faglige og økonomiske styring. Det 
handler fx om, med udgangspunkt i voksenudredningsmeto-
den, at opstille effektmål for borgerens progression og tilpasse 
støtten, når borgerens behov ændrer sig. Det handler også om 
opsamling af viden og øget gennemsigtighed, når borgerne vi-
siteres til en ydelse. Og det handler om opfølgning på borgerne 
i dialogen mellem myndighed og leverandør. 

På debatmødet vil to kommuner på baggrund af deres erfarin-
ger diskutere, hvordan mål og opfølgning på borgernes progres-
sion samt gennemsigtighed i visitationen kan styrke den faglige 
og økonomiske styring af området.

Deltagere: 
 • Jan Nielsen, direktør i Aalborg Kommune
 • Lise Willer, direktør i Esbjerg Kommune

Ordstyrer: 
 • Tina Jørgensen, partner i Type2dialog

13Konference
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I det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram 
(SEP) har en stor gruppe kommuner sat fokus på indsatserne 
for de borgere og familier, der har de mest komplekse behov og 
derfor modtager mange forskellige ydelser. Kan indsatsen for 
disse borgere forbedres – måske endda for færre ressourcer?

Konklusionen er klar: Alt for mange udsatte familier oplever 
en ukoordineret indsats med forskellige og nogle gange kon-
fliktende mål. Det handler både om en forskellig forståelse af 
kerneopgaven, divergerende mål på tværs af lovområder og 
forskelle i faglig kultur mellem social-, beskæftigelses- og sund-
hedsområdet. 

Hvordan kan den socialfaglige indsats for disse borgere ny-
tænkes, når kontakt til arbejdsmarkedet er et hovedmål? Hvor-
dan kan kommunen understøtte en sammenhængende ind-
sats? Og hvad er konsekvenserne for kommunens udgifter, når 
det lykkes? Det er nogle af de spørgsmål, der sættes til debat 
og illustreres i dette plenum.

Deltagere: 
 • Agi Csonka, administrerende direktør i SFI  

– Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
 • Benedikte Kiær (C), borgmester i Helsingør Kommune
 • Christine Brochdorf, kommunaldirektør i Furesø Kommune 
 • Anders Mørk Hansen, kommunaldirektør i Halsnæs  

Kommune 
 • Lisbeth Rindom, direktør i Halsnæs Kommune

Ordstyrer:
 • Nynne Bjerre Christensen, Deadline, DR2

12.00 Afslutning på KØF 2017

10.50 Pause

11.15 Bedre sammenhæng i indsatsen for udsatte borgere

Den kommunale økonomi er i konstant bevægelse, og ramme-
vilkårene for økonomistyringen justeres og udvikles konstant. 
Økonomistyringen må således hele tiden forny og tilpasse sig.

I jagten på den bedste økonomistyring er kommunerne gået 
mange forskellige veje. Nogle kommuner prioriterer stabilitet, 
tradition og genkendelighed, andre kommuner prioriterer dyna-
mik, udvikling og løbende forandring. Nogle kommuner priori-
terer massiv oplysning og detaljer, andre kommuner generelle 
retningslinjer og overordnet fokus.

På debatmødet diskuteres forskellige faglige tilgange til økono-
mistyringen. En række kommunal- og økonomidirektører udfor-
drer hinanden på holdninger og faglighed indenfor centrale te-
maer i økonomistyringen. Diskussionerne tager udgangspunkt 
i deltagernes konkrete erfaringer og holdninger til emner, der 
vækker genklang hos alle økonomifolk; budgetlægning, effekti-
viseringer og demografi.

Deltagere: 
 • Lene Østergaard Lunde, direktør i Køge Kommune
 • Claus Brandt, direktør i Holstebro Kommune
 • Peter Karm, økonomi-, arbejdsmarkeds- & sundheds- 

direktør i Vejle Kommune
 • Jesper Kragerup, økonomichef i Frederiksberg Kommune
 • Mads Toftegaard Madsen, direktør, Fredensborg Kommune
 • Klaus Christiansen, direktør i Viborg Kommune

Ordstyrer: 
 • Morten Knudsen, kommunaldirektør i Allerød Kommune

 Debatmøde 13: I økonomistyringens maskinrum
Lokale: Europahallen
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STANDHOLDERE

Stand 1. KommuneKredit 

Stand 2. EG 
Giv os 5 minutter – og hør, hvordan du ska-
ber mere velfærd med digitalisering. I EG ved 
vi, at din tid er kostbar – og at fejlvalg ofte 
er dyre. Kom forbi vores stand, så vil vi for-
tælle, hvordan du udnytter SKI-rammeafta-
lerne optimalt, implementerer datadrevet 
beslutningsstøtte, minimerer bureaukratiet 
med automatiserede sagsgange. Lad os 
sammen forankre den digitale forandring 
og skabe mere velfærd for de samme 
penge. EG er det offentlige Danmarks mest 
værdifulde samarbejdspartner, fordi vi tager 
medansvar for at udvikle den offentlige vel-
færd gennem digitalisering.

Stand 3a. Ecofleet 
Ecofleet er et softwarefirma specialiseret 
i GPS-baserede flåde- og opgavestyrings-
løsninger. Fokus er optimering af virksom-
heders/kommunens bilflåder og arbejds-
gange vha. automatisering og nem adgang 
til data og statistikker. Vi leverer kvalitet, sik-
kerhed og effektivitet i hverdagen, og vi har 
masser af erfaring, vi gerne vil dele. Ecofleet 
er til stede i over 20 lande med 60.000+ kø-
rende enheder.

Stand 3b. Bubobubo/Targit 
bubobubo – et sammenhængende univers 
indenfor procurement. Velkommen til stand 
3b, hvor bubobubo, leverandør af Skandi-
naviens hyppigst valgte indkøbsanalyse og 
Targit, den globale danske BI-leverandør fra 
Hjørring viser en række unikke og værdiska-
bende løsninger indenfor indkøbsanalyse, 
kataloghåndtering, kontraktstyring og e-
handel. Kik ind på stand 3b og få en demo.

Stand 4. KMD 
Vi glæder os til at møde dig til en dialog om, 
hvordan data kan skabe mere velfærd og 
understøtte dine ledelsesbeslutninger samt 
styrke din indsigt i kommunens økonomi 
og processer. Du kan vinde en KMD analyse, 
der afsøger mønstre i jeres eksisterende 
data og viser, hvordan I kan bruge jeres data 
til at få ny viden. På standen kan du også 
deltage i en konkurrence og se verden fra 
en anden vinkel – og få et par 3D briller 
med hjem i tasken.

KONSULENTVIRKSOMHED

Stand 5. KL’s konsulentvirksomhed (KLK) 
På KLK’s stand kan I få inspiration til, hvor-
dan I får styr på økonomi og kvalitet i kom-
munens ydelser. Et blik på kommunens ser-
viceydelser med borgernes øjne giver syn 
for huller i og overlap mellem indsatserne. 
KLK kan hjælpe jer med at fokusere og mål-
rette indsatserne til gavn for borgerne og 
kommunens økonomi. KLK har unik indsigt 
i og viden om kommunerne og de kommu-
nale problemstillinger, løser konsulentop-
gaver med høj kvalitet og professionalisme, 
og leverer realistiske løsninger

Stand 6. Edora A/S 
WorkForce Planner (WFP) understøtter ind-
frielsen af de identificerede KPI´ere I som 
ledere anvender i jeres daglige ledelse. WFP 
er en modulbaseret løsning, som via ram-
mearkitekturen, er integreret med jeres 
fagsystemer. WFP tilbyder brugervenlig 
selvbetjening på tværs af forvaltningsom-
råder. For borgerne giver det genkendelig-
hed og skaber effektiv sagsbehandling og 
mødehåndtering. Brugerne i kommunen 
får én løsning som giver ét samlet overblik 
over en borgers kontakt til myndigheden. 
For ledelsen er der adgang til et omfattende 
statistikmodul og styringsredskab, der giver 
overblik og input til at understøtte afgø-
rende beslutninger og prioriteringer. Kom 
forbi Edoras stand og hør mere om mulig-
hederne for datadrevet ledelse med Work-
Force Planner!

Stand 7. KORA 
KORA leverer praksisnær viden om og til 
kommuner. Vores mål er at fremme kvali-
tetsudvikling, bedre ressourceanvendelse 
og styring af den offentlige sektor. Vi er et 
uafhængigt analyse- og forskningsinstitut, 
som bl.a. arbejder inden for områderne: 
børn og unge, socialområdet, sundhed 
samt arbejdsmarked og uddannelse. Vi har 
særligt fokus på økonomistyring i kom-
munerne, produktivitet, benchmarking, 
budget- og ressourcefordelingsmodeller. 
Vi gennemfører både konkrete analyser og 
længerevarende forskningsprojekter. Kom 
forbi KORAs stand og få en snak med nogle 
af vores specialister inden for økonomi, sty-
ring og administration.
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Stand 8. COK 
COK – Kommunernes egen læringspartner. 
Som kommunernes egen forening under-
støtter COK kommunal udvikling gennem 
praksisnær kompetenceudvikling for alle 
politikere, ledere og medarbejdere. Det 
sker bl.a. gennem kurser, uddannelser, kon-
ferencer og lokalt tilrettelagte kompetence-
tilbud. Besøg COK på stand 8: Quiz om kom-
munaløkonomi og vind en iPad mini!

Stand 9. BDO 
Mød nogle af Danmarks mest erfarne råd-
givere og revisorer på det kommunale om-
råde. Vi byder, traditionen tro, på dejlig frisk-
presset juice, og mulighed for at vinde lækre 
præmier. Kom forbi og få en snak om det, 
der rører sig i din kommune - og prøv vores 
gratis temperaturcheck på din kommunes 
integrationsindsats. Vi glæder os til at se dig.

Stand 10. Dansk Industri 
Udviklingen i kommunernes konkurrence-
udsættelse stagnerer og de små stigninger 
drives af få kommuner. En ny DI-analyse 
viser store forskelle mellem kommunerne 
og understreger behovet for politisk hand-
ling. Kom forbi DI’s stand og få en privat op-
frisker og forslag til, hvordan din kommune 
i højere grad kan bruge konkurrenceudsæt-
telse til at forbedre velfærden.

Stand 11. Deloitte 
Sammen kan vi få mere for mindre. Uanset 
om det drejer sig om socialområderne, be-
skæftigelsesområdet, folkeskolen eller den 
kommunale infrastruktur, befinder kom-
munerne sig i et krydspres mellem begræn-
sede midler og øget efterspørgsel. Derfor er 
alle Deloittes løsninger baseret på en grund-
tanke om, at vi sammen kan skabe mere 
velfærd for færre penge gennem transpa-
rens, strategisk styring og ny teknologi.

Stand 12. Lundgreen’s Capital
40 pct. af Danmarks regioner og kommuner 
har inden for de seneste 4 år benyttet Lund-
green’s Capital til professionel finansiel råd-
givning. Vores kvalitetsrådgivning inklude-
rer gennemførelse af bankudbud og udbud 
af kapitalforvaltning, rådgivning omkring 
låneporteføljen, sammensætning af aktiver, 
”second opinion” på forslag fra banker med 
mere. Vi arbejder udelukkende på honorar-
basis, og vi sælger ikke finansielle produkter 
til kommuner - derfor ved kommunerne, at 
vi arbejder 100 pct. i deres interesse.

Stand 13. FlowIT A/S 
Går det nok eller går det godt? Mød FlowIT, 
Danmarks mest erfarne leverandør af it-løs-
ninger til effektiv digitalisering, på stand nr. 
13 i Garderobegaden. Hør hvordan vi allere-
de har skabt digital succes i tilsammen mere 
end 50 kommuner og statslige institutioner. 
Deltag også i konkurrencen om at vinde 3 
flasker rødvin. Vi glæder os til at se dig.

Stand 14. Siemens 
Efter et besøg på Siemens standen ved du, 
hvordan man med garanterede energibe-
sparelser kan reducere energiforbruget (og 
dermed udgifterne) hos kommuner – uden 
at belaste drifts- og anlægsbudgettet. Og 
med sidegevinster i form af forbedring af 
indeklimaproblemer og indhentning af ved-
ligeholdelsesefterslæb.

Stand 15. REHFELD Part of QuintilesIMS 
Vi tør ikke garantere, at vi har den største 
slikskål på vores stand. Men vi lover, at du 
ikke går forgæves, hvis du vil høre, hvordan I 
nemt og hurtigt får værdi ud af FLIS-data. Vi 
har fået rigtig god feedback på den nemme 
og agile løsning, vi tilbyder kommunerne. 
Kom forbi og hør, hvordan I kommer i gang 
– uden en masse dyre konsulenttimer, li-
censer og tunge processer. Vores viden om 
den kommunale struktur og aktuelle udfor-
dringer betyder, at vi gerne giver input til, 
hvordan I optimerer ved hjælp af jeres egne 
data. Hvad med en løsning, der understøt-
ter automatisk gennemgang af refusionssa-
ger? Vi glæder os til at sparre med dig!

Stand 17. Bruger-Hjælper formidlingen 
Længere på literen på voksenhandicapom-
rådet – hvordan? Prøv vores beregningsmo-
dul og tjek potentialet i din kommune. Kom 
forbi vores stand til en snak om økonomisk 
gennemsigtighed og den rette hjælp til bor-
geren. Vi er Danmarks største private leve-
randør af hjælp og støtte til børn og voksne 
med handicap eller psykiske og sociale 
vanskeligheder. Vi leverer personlig pleje 
og praktisk hjælp, ledsagelse samt special- 
og socialpædagogisk støtte til borgerne. 
Ydelserne tager udgangspunkt i borgerens 
situation og individuelle behov og bidrager 
til selvstændighed og samfundsdeltagelse.
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Stand 18. Northern Horizon Capital A/S 
Nye muligheder for OPS på ældre-, psykiatri- 
og handicapområdet. Processerne er enkle 
og uden deponering, kommunale garantier 
eller anlægskroner. Lovgivningen sikrer, at 
udgifterne holdes inden for det kommuna-
le niveau. Northern Horizon er en specialise-
ret investeringsforvalter, som for en af Dan-
marks største pensionskasser opfører, ejer 
og driver bygninger til de nævnte formål.

Stand 21. Sampension 
Sampension har med kommuner og KL 
som ejerkreds genforsikret kommunernes 
pensionsforpligtelser siden 1928. Kom-
munernes genforsikring af tjenestemands-
pension giver os en unik ekspertise, som vi 
stiller til rådighed for kommunerne. Udover 
at være betroet opgaven om at gøre kom-
munernes opsparing mere værd, leverer 
Sampension også services, rådgivning og 
databehandling i forhold til kommunernes 
budgetter og planlægning på tjeneste-
mandsområdet. Sampension er Danmarks 
tredjestørste pensionsselskab og admini-
strerer også pensionsordninger for knap 
300.000 overenskomstansatte danskere. 

Stand 22. Acubiz 
Med Acubiz Expense Management digitali-
seres hele processen for afregning forbun-
det med køb på firmakreditkort og udlæg. 
Registrering, godkendelse og kontering 
klares på få minutter – cloudbaseret og pa-
pirløst. Acubiz’ mobile apps sikrer fx hurtig 
opsamling af dokumentation tidligt i pro-
cessen. Mød os på stand 22 og hør mere 
om, hvordan Acubiz apps kan understøtte 
jeres virksomhed.

FUNDRAISEREN.DK

Stand 23. Fundraiseren.dk 
På Fundraiseren.dk’s stand kan du få en 
snak med professionelle fundraisere om 
muligheden for at søge eksterne midler til 
dit udviklingsprojekt. Vi giver på dagene 
gerne rådgivning på standen eller på et gra-
tis rådgivningsmøde hos kommunen. Du 
kan også få en ”guldmønt” med, som kan 
hjælpe dit projekt videre. Kom og deltag i 
vores konkurrence, hvor du skal gætte an-
tallet af guldmønter i skattekisten og være 
med i konkurrencen om flotte præmier. Vi 
glæder os til at se dig.

Stand 25. Processio – comdia.com 
Gennem den digitale platform Comdia le-
verer Processio løsninger til Offentlig-Privat 
Samarbejde. Bliv klogere på, hvilke mulig-
heder en kommunal ordregiver har for at 
involvere lokale leverandører, SMV’er eller 
socialøkonomiske virksomheder i indkøbs-
processen, eller hvordan kommunikationen 
med markedet op til et udbud bliver opti-
meret.

Stand 26. Rambøll 
Kom forbi Rambølls stand og få en kop frisk-
brygget fairtrade-kaffe. Her kan du møde 
vores eksperter og skylle kaffen ned med 
en velfærdssnak om ét af Rambølls fem 
KØF-temaer: Policy-implementering, digitalt 
samarbejde, måling og styring af velfærd, 
mere for mindre samt den attraktive by.

Stand 27. EY 
På KØF 2017 står EY klar til at forklare dig, 
hvilke muligheder din kommune har for at 
få en hjælpende hånd – fra en robot. Med 
EYs software robotter kan din kommune 
automatisere administrative opgaver på 
tværs af funktioner og systemer, fx økono-
miprocesser, lønadministration, ordrehånd-
tering og kundeservice. Dermed får din 
kommune frigjort ressourcer til at foretage 
de videnstunge opgaver. Vi ser frem til at 
vise dig vores løsninger.

Stand 28. Tolstrup & Hvilsted 
Tolstrup & Hvilsted er specialiseret i at for-
ene teori, strategi og praktik i udbudspro-
cesser og offentligt indkøb. Vores erklærede 
ambition er at være det offentliges fore-
trukne rådgiver inden for udbud, indkøbs-
optimering og konkurrenceudsættelser.

Stand 29. A-2 A/S 
Kom og få en snak om, hvordan vi kan 
hjælpe din kommune på områder som tvær-
kommunale driftsfællesskaber, budgetanaly-
se, velfærdsteknologi, outsourcing af drift og 
optimering af kontrakter, LEAN og styring af 
anlægsudgifter. I første og anden pause kan 
du møde Jesper Hemmingsen, finalist i ”Den 
Store Bagedyst 2016” og smage en kage 
bagt af ham. Vi har også en KØF-quiz med 
fine præmier. Kom og hør om Smart City og 
vores undersøgelse blandt landets kommu-
naldirektører og udvalgte erhvervsledere.
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Stand 30. Dataproces 
Besøg Dataproces til KØF 2017 og se, hvor-
dan kommunens økonomi og administra-
tion kan optimeres - bl.a. via softwarerobot-
ten MARC. MARC frigiver medarbejdertid, 
minimerer risikoen for slå- og tastefejl samt 
identificerer yderligere indtægter og bespa-
relser på tværs at datakilder - alt sammen til 
gavn for ressourceforbruget, effektiviteten 
og kvaliteten. 

Stand 31. Implement 
I Implement vil vi gerne sikre os, at ressour-
cerne resulterer i den størst mulige værdi, 
så investeringen er det hele værd. Vores 
tilgang er, at problemer ofte er komplekse, 
men at løsninger aldrig må være det. Kom-
plekse løsninger er nye problemer. For at 
kunne leve op til dette arbejder vi tæt sam-
men med vores kunder. Kom forbi og mød 
konsulenter, der arbejder med; optimal pla-
cering af administrative opgaver, komplekse 
faglige udfordringer indenfor velfærdsom-
råder – også når der skal findes løsninger 
på tværs til borgere med komplekse behov, 
gevinstrealisering ved implementeringer og 
organisationsdesign og procesoptimering.

Stand 32. Joint Action Analytics 
Kom og hør hvordan du kan forbedre kva-
litet og effektivitet i din organisation, gen-
nem bedre relationel kapacitet. På baggrund 
af en unik analyse kan vi give specifikke 
anvisninger til, hvor og hvordan samarbej-
det bør forbedres, for at I kan løse de mest 
komplekse opgaver kvalitet og effektivitet. 
Hør også hvordan I kan håndtere de vigtig-
ste tværorganisatoriske samarbejdsudfor-
dringer ud fra et helhedsorienteret overblik.

Stand 33. PwC 
Kom og få en dialog med PwC’s eksperter 
om bl.a behovet for at realisere optimerin-
ger, moms og energiafgifter, OPP, ændrede 
rammebetingelser med det kommende 
monopolbrud, stigningen i cybercrime, ud-
kastet til den nye nationale forsyningsstra-
tegi og den nye persondataforordning Få 
også mere at vide om kommunens ejerstra-
tegi på forsyningsområdet eller i de nye be-
redskaber, likviditets-prognoser og få et mo-
derne målbillede for din økonomistyring.

Stand 34. Kommune-tv 
Komplet løsning til kommuner der vil 
sende byrådsmøder LIVE på nettet. Hør om 
vores ”full service” pakke, hvor vi står for 
installation af teknik, samt løbende drift og 
afvikling af møder. NYHED: Træt af at tælle 
hænder? Kom og få demonstreret vores 
nye løsning til elektronisk afstemning via 
en app på iPad eller iPhone. Byrådssekretæ-
rens nye værktøj.

Stand 35. Elmann/Incita 
Kom og mød Elmann på KØF.  Du kan del-
tage i vores ELMANN KØF quiz med præ-
mier. Vi arbejder for en række kommuner 
og regioner med opførelse af nye anlæg 
med OPP, OPS, ESCO, BID, m.m. og med løs-
ning af juridiske problemer ved retssager, 
kontraktforhandling, personaletvister mv. Vi 
er på stand nr. 35, så kom og få en snak om, 
hvordan vi kan bistå jer og bidrage til udvik-
lingen af din kommune.

Kom og mød Incita, som sammen med lo-
kale virksomheder skaber produktioner og 
arbejdspladser for kommunens mest udsat-
te ledige. Samtidig gavner vi kommunekas-
sen ved at støtte lokale udsatte ledige og 
sygemeldte hurtigere i job og uddannelse. 
Evidensbaserede indsatser udviklet sam-
men med forskere er et af vores særkender.



Sammen kan vi få mere for mindre
Mød Deloitte på stand nr. 11 og hør, hvordan vi sammen 

kan skabe mere velfærd for færre penge gennem strategisk 

styring og ny teknologi.
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Digital udgiftshåndtering med 
Acubiz Expense Management

www.acubiz.dkAutomatisering. Overblik. Gennemsigtighed. Kontrol. Effektivisering. 

Mød os på stand 22 og hør mere om, hvordan  
Acubiz kan hjælpe netop jer! 

  3   	Køb	på	firmakreditkort	og	udlæg	registreres	og	sendes	nemt	til	godkendelse	og	videre	til	finans	via	mobile	apps

  3   		Optimering	af	processer	reducerer	tiden	anvendt	på	administrative	opgaver

  3   			Integration	til	alle	ERP-	og	lønsystemer

  3   		Sikkerhed	ifm.	datahåndtering	(ISAE	3402	revisionserklæring)

  3 	Administration	af	eksisterende	rabataftale	og	nem	afstemning	hos	flere	forskellige	leverandører	ved	  
anvendelse	af	fx	Eurocard

63120_Acubiz_MesseAnn_A5_K3.indd   1 16/12/2016   13.55



VORES STABILITET - DIN DYNAMIK!

Vores formål er alene at sikre den billigst mulige finansiering og 
den bedste service til kunderne. Vi er specialister i lån og leasing  
til kommuner, regioner og kommunale forsyningsselskaber.

KOMMUNEKREDIT 
DIN FINANSIELLE PARTNER



• Effektiviseringer der virker
 KLK kan hjælpe med at identificere nye muligheder for effektiviseringer på fagområderne – for eksempel via et styrket  

 fokus på det  tværgående samarbejde. Med KLK får I blandt andet mulighed for at skabe realistiske effektiviseringer,  

 hvor det bliver tydeligt, hvordan gevinsterne høstes, og hvordan der følges op.

• Fremtidens ældrepleje kræver hånden på rattet
 Matcher jeres antal af plejeboliger fremtidens behov? Med et samarbejde med KLK kan I præcist forudse, hvor mange  

 plejeboliger I får brug for i fremtiden. På den måde kan I sikre, at I ikke bygger for mange, når I får flere,  men sundere  

 ældre. KLK kan samtidig bistå med at designe og styre den hjælp, borgerne får fra hele kommunen, så de bedst og  

 billigst får den pleje og omsorg, der passer til deres behov.

• Styring og kvalitet på det specialiserede socialområde for voksne
 Mange kommuner oplever stigende udgifter på det specialiserede socialområde for voksne. KLK kan hjælpe jer med  

 at lave en samlet tværgående indsats for de svageste borgere  og sikre tydelig styring på området til gavn for både  

 kvaliteten og økonomien.

• Brug kommunens ejendomme effektivt
 Mange kommuner har en blanding af tomme lokaler og mangel på plads. KLK kan hjælpe jer med at få bedre styr på,  

 hvordan I udnytter je res mange bygninger og faste ejendomme bedst muligt gennem etablering af et samlet Facility  

 Management-system.

• Få folkeskolereformen sikkert i mål
 KLK kan hjælpe jer med at udvikle ledelsespraksis og økonomistyring på skoleområdet, så begge dele bedst muligt  

 understøtter realiseringen af jeres mål med folkeskolen.

• Sammenhæng i indsatsen for udsatte borgere
 KLK har stor erfaring med, hvordan der kan skabes sammenhæng i kommunens indsatser på tværs af forvaltning og  

 lovgivning, så de udsatte familier får de indsatser, der bedst understøtter deres behov for hjælp. Dette er bedre for  

 både familierne og kommunens økonomi.

KL’S KONSULENTVIRKSOMHED – KLK

KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) har som en integreret del af KL en unik indsigt i og viden om kommunerne og de kommunale 
problemstillinger. Når vi løser konsulentopgaver, arbejder vi efter at levere kvalitet, professionalisme og realistiske løsninger, 
som passer til den enkelte kommune – hver gang!

Kontakt: Telefon: 51 61 46 03 – Læs mere på klk.kl.dk KONSULENTVIRKSOMHED
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På gensyn til  
Kommunaløkonomisk Forum 2018  
11.–12. januar 2018

FRA DATA 
TIL VEL-
FÆRD
Data er fremtidens råstof. Kom 
og hør, hvordan I kan vride mere 
velfærd ud af jeres data.

Besøg KMD på Stand 4

sammen 
uDvIKler vI 
DanmarK
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid og sted
Kommunaløkonomisk Forum afholdes d. 12. og 13. januar 2017 i: 
Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg
 
Tilmelding
Tilmelding til Kommunaløkonomisk Forum 2017 sker på  
kl.dk/koef2017. 
 
Hotelreservation
Spørgsmål vedrørende hotelreservation kan rettes til VisitAalborg 
på telefon: 9931 7520
 
Shuttlebusser
Der afgår shuttlebusser fra Aalborg Lufthavn til Aalborg Kongres & 
Kultur Center torsdag morgen. Der vil ligeledes være shuttlebusser til 
lufthavnen, når Kommunaløkonomisk Forum slutter fredag middag.
 
Garderobe
Deltagere i konferencen kan frivilligt benytte konferencestedets 
bemandede garderobe mod en betaling på kr. 20,00 pr. udleveret 
nummer. Det er også muligt frit at benytte en ubemandet garde-
robe under eget ansvar.
 

Parkering
Der er mulighed for at parkere på området ved Aalborg Kongres & 
Kultur Center under konferencen. Taksten i området er kr. 7,00  
i timen på hverdage mellem kl. 08:00–18:00.
 
Internet til fri benyttelse i AKKC
Netværksnavn: AKKC-guest
Password: kongres2017

KL’s konferenceapp
På vores app finder du program, nyheder,  
materiale og meget mere om KØF 2017.  
Søg efter “KL-Konferencer” i App Store og  
Google Play eller scan QR-koden

Følg KØF på de sociale medier 
KØF er på Twitter og Facebook. Deltag nu #koef17  
og www.facebook.dk/kommunerne

Henvendelser
Eventuelle henvendelser vedrørende konferencen kan rettes til  
Lise Wolff, KL på telefon: 3370 3218 eller mail lnn@kl.dk.
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