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Regnskab for KL’s Kommunalpolitiske Topmøde 2018
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Deltagere: 8

Politikere:

Benedikte Kiær
Henrik Møller
Claus Christoffersen
Christian Hom Donatzky
Mette Lene Jensen
Michael Mathiesen
Haldis Glerfoss

Embedsfolk:

Stine Johansen
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Samlede udgifter:

Fly kr. 13.640
KL-deltagergebyr - 28.000
Hotel - 17.550
Middag den 7. marts - 4.542
Diverse forplejning - 1.458
Taxikørsel Aalborg* - 2.127
Tog Kastrup t/r - 960
I alt kr. 68.277

* Kørsel Aalborg Lufthavn/Kongrescenter t/r
2 x kørsel fra Scandic Aalborg Øst til Kongrescentret (6 km afstand)
2 x kørsel fra Kongrescentret til Scandi Aalborg Øst
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På vegne af KL’s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til 
 Kommunalpolitisk Topmøde den 8. og 9. marts 2018. 

Kommunalpolitisk Topmøde 2018 danner rammen om drøftelser af aktuelle 
kommunalpolitiske temaer og afholdelsen af KL’s delegeretmøde. Denne gang 
markerer topmødet også indledningen på en ny fireårig valgperiode i KL og i 
det fælleskommunale arbejde. På de politiske gruppemøder vælger partierne, 
hvem der skal besætte posterne i bl.a. KL’s bestyrelse og KL’s repræsentantskab 
de næste fire år. 

I den kommende valgperiode venter store og vigtige opgaver, som kommunal-
politikerne skal løfte i samspil med kommunens borgere, virksomheder og 
civilsamfund. Kommunalbestyrelsernes beslutninger har aldrig haft større 
 betydning – ikke bare lokalt, men også for landets velfærd og vækst. Der er 
brug for kommunalpolitisk lederskab.

Topmødet sætter i år fokus på rollen som kommunalpolitiker i en verden, der i 
stigende grad er kompleks. Hvordan udøver man politisk lederskab i en verden, 

VELKOMMEN TIL
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 I den kommende valgperiode venter store 
og vigtige opgaver, som kommunalpoliti-
kerne skal løfte i samspil med kommunens 
borgere, virksomheder og civilsamfund. 
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hvor det er svært at forudsige udviklingen? Det vil den amerikanske ledelses-
ekspert Rob Kaiser give sit bud på i et keynote-oplæg på topmødets andendag. 

Her vil der også være mulighed for at deltage i én af fem  debatter, der alle 
 stiller skarpt på nogle af de vigtige kommunalpolitiske temaer, som vil præge 
den nye valgperiode:
›  Ny teknologi og kommunal velfærd
›  Erhvervsfremme, vækst og beskæftigelse – lokalt og i  tværkommunale 

samarbejder
›  Fremtidens velfærd og vækst kræver en fagligt stærk folkeskole 
›  De næste skridt i udviklingen af det nære sundhedsvæsen 
›  Udviklingen af det lokale demokrati i den nye valgperiode. 

Vi ser frem til et spændende Kommunalpolitisk Topmøde 2018 med gode 
politiske debatter.

Med venlig hilsen

Martin Damm 
   Kristian Wendelboe



Kl. 9.15 
Åbning af topmødet og velkomst
v/ KL’s næstformand Jacob Bundsgaard 
Valg af dirigenter

Kl. 9.30 
Formandens tale
v/ KL’s formand Martin Damm

Regeringens hilsen
v/ Økonomi- og indenrigsminister 
Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Kl. 10.15 
Gruppemøder 
›  Socialdemokratiet – Aalborghallen
›  Radikale Venstre – Latinerstuen
›  Det Konservative Folkeparti – Det Lille Teater
›  Socialistisk Folkeparti – Musiksalen
›  Liberal Alliance – Harlekinsalen
›  Kristendemokraterne – Flamingostuen
›  Lokallisterne i Danmark – Bondestuen
›  Dansk Folkeparti – Radiosalen
›  Slesvigsk Parti – Trillestuen
›  Venstre – Europahallen
›  Enhedslisten – Gæstesalen
›  Alternativet – Albatrosstuen

Under gruppemøderne er der oplæg og 
debat ved Bjarne Corydon, adm. direktør og 
chef redaktør på Børsen, for de topchefer, 
der  deltager i Kommunalpolitisk Topmøde. 
 Oplægget har overskriften ”Rigets tilstand 
– indblik fra forskellige roller”. Arrangementet 
foregår på Hotel Comwell Hvide Hus.

Kl. 13.00 
Frokost

Kl. 14.00
Delegeretmødedagsorden

1. Godkendelse af KL’s Regnskab 2017
KL’s regnskab fremgår af KL’s beretning 2017 
og i Nyhedsmagasinet Danske  Kommuner. 
KL’s regnskab for 2017 viser et samlet 
 overskud på 3,35 mio. kr., hvoraf knap 3 
mio. kr. skyldes et ønske fra revisionen om 
en ændring af regnskabspraksis i forhold til 
 periodisering. Korrigeres der for dette ekstra-
ordinære forhold, er KL’s resultat i overens-
stemmelse med det forventede i forbindelse 
med budgetlægningen.

Det bemærkes endvidere, at KL’s egenkapital 
i forbindelse med regnskab 2017 er ned-
skrevet med 8,1 mio. kr. på grund af stigende 
pensionsforpligtelse for tjenestemænd ansat 
i det tidligere Kommunernes Revision.

2. Valg af revisionsinstitut

Baggrund
KL har siden 2013 haft Deloitte som revisions-
institut. KL’s bestyrelse finder, at markedet 
bør afprøves i forhold til revisionsopgaven. 
Dette også i forlængelse af, at KL det seneste 
års tid har givet sine interne retningslinjer og 
procedurer et eftersyn. KL’s bestyrelse har 
derfor besluttet at gennemføre et udbud af 
revisionsydelsen. Det er delegeretmødet, 
der i  henhold til KL’s love §20, stk. 2 beslutter 
valg af revisionsinstitut. KL har p.t. igangsat 
en proces, hvor seks revisionsfirmaer er ble-
vet anmodet om at komme med et tilbud 
på løsning af revisionsopgaven. Udbuddet 
gennemføres indenfor gældende SKI aftale 
på området, hvilket betyder, at de firmaer, der 
anmodes om at give tilbud, alle er forhånds-
vurderet i forhold til erfaring, kapacitet og 
faglig kompetence til at løfte opgaven. Valget 
af revisionsinstitut vil blive offentliggjort i 
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner og på 
www.kl.dk.

Indstilling 
Bestyrelsen indstiller, at delegeretmødet 
bemyndiger bestyrelsen til – efter endt til-
budsproces – at vælge et af følgende seks 
revisionsfirmaer til at løse revisionsopgaven 
for KL. De seks firmaer er:
› BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
› PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret 

Revisionspartnerselskab
› Ernst & Young P/S
› Deloitte
› Revisionsinstituttet Statsautoriseret 

Revisionsaktieselskab
› Beierholm Statsautoriseret 

Revisionspartnerselskab.

3. Debat om formandens tale

4. Eventuelt

Kl. 19.30 
Aftenarrangement med spisning 
Undervejs vil der være et musikalsk indslag 
ved Dicte + Hempler.

PROGRAM

TORSDAG DEN 8. MARTS 2018
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Kl. 9.10 
Topmødet genoptages
Præsentation af KL’s nye bestyrelse og for-
mænd og næstformænd for KL’s udvalg. 
 
Kl. 9.30 
Politisk ledelse i en verden under konstant 
forandring
Keynote-oplæg ved Rob Kaiser, forfatter og 
ledelsesekspert.

Som politiker har man altid skullet håndtere 
forandringer, svære valg og kompleksitet. I 
løbet af de seneste år er der sket en markant 
ændring i omfanget af de forandringer, kom-
pleksitet og svære valg, man som politiker 
bliver stillet overfor.

Udviklingen er blevet karakteriseret som 
VUCA med henvisning til, at vi lever i en ver-
den, der er præget af omskiftelighed (volati-
lity), usikkerhed (uncertainty), kompleksitet 
(complexity) og tvetydighed (ambiguity). 
Store forandringer, der betyder, at det er svært 
at forudsige udviklingen. 

Rob Kaiser vil i sit oplæg komme ind på 
denne udvikling, og hvad det kræver af den 
politiske ledelse. Han vil bl.a. stille skarpt på, 
hvordan man som politiker både kan hånd-
tere og anvende sin tvivl, samtidig med, at 
man bevarer ens handlekraft og fortsat tør 
kaste sig ud på dybt vand.

Oplægget holdes på engelsk. Det vil være 
 mulighed for tolkning. 

PROGRAM

FREDAG DEN 9. MARTS 2018
Kl. 10.30 
Topmødedebatter
I fem topmødedebatter er der mulighed 
for at drøfte nogle af de vigtige kommunal-
politiske temaer, som vil præge starten af 
den nye valgperiode, og som samtidig har 
et betydeligt fælleskommunalt perspektiv. 
I debatterne er der mulighed for at få ny 
 inspiration, bidrage til KL’s politik og udveksle 
synspunkter på tværs af kommuner. 

Det er muligt at deltage i én af fem debatter:
›  Ny teknologi og kommunal velfærd 

– Europahallen 
›  Erhvervsfremme, vækst og beskæftigelse 
 – lokalt og i tværkommunale samarbejder 
 – Det Lille Teater
›  Fremtidens velfærd og vækst kræver en 

 fagligt stærk folkeskole – Radiosalen 
›  De næste skridt i udviklingen af det nære 

sundhedsvæsen – Musiksalen 
›  Udviklingen af det lokale demokrati i den 

nye valgperiode – Hal Vest.

Læs mere om de forskellige debatter på side 
6-11.

Ønsker du ikke at deltage i en debat, er der 
mulighed for at netværke i loungeområdet i 
foyeren.

Kl. 11.45 
Frokost ’to go’

5



NY TEKNOLOGI OG KOMMUNAL VELFÆRD 
EUROPAHALLEN

I den nære fremtid vil vi opleve forandringer som følge af digitalisering og ny 
teknologi. Udviklingen vil få betydning for den kommunale velfærd i en tid, 
hvor der skal leveres bedre velfærd med færre ressourcer, og hvor kommu-
nerne samtidig står over for stigende krav og øget kompleksitet.

Kommunerne vil have mere viden om borgernes helbred, adfærd og præfe-
rencer. Udviklingen giver enorme muligheder, men rummer også dilemmaer, 
der kræver politisk stillingtagen. Kommunerne vil i årene fremover i stigende 
grad skulle tage stilling til, hvordan de vil gribe de teknologiske muligheder an, 
og hvilke konsekvenser implementeringen af digitale løsninger har for mødet 
med borgeren. 

Kunstig intelligens og sensorer til overvågning af både mennesker og det of-
fentlige rum vil i fremtiden give kommunerne helt ny viden til at kunne levere 
mere effektive ydelser. Samtidig giver en teknologi som ’virtual reality’ mulig-
hed for, at kommunerne kan møde borgere og virksomheder på nye måder, 
der skaber både kvalitet og effektivitet.

I fremtiden vil det fx være muligt at: 
›  forudsige og skræddersy effektive socialindsatser til den enkelte borger eller 

familie på baggrund af viden om sociale mønstre
›  anvende ’virtual reality’ i læring og bruge data om læringsmønstre til 

 individuelt tilpassede læringsforløb 
›  overvåge borgernes helbred med henblik på bedre forebyggelse
›  indrette byrum og infrastruktur på baggrund af sensorteknologi, der giver 

detaljeret viden om adfærd.

Temadebatten kommer blandt andet omkring følgende spørgsmål:
›  Hvordan skal kommunerne bruge data til at forudsige og skræddersy 

 indsatser til enkelte borgere eller grupper af borgere?
›  Hvilke etiske dilemmaer rejser brugen af data og ny teknologi?
›  Hvordan sikrer kommunerne, at alle borgere får adgang til de services, 
 som ny teknologi stiller til rådighed?
›  Hvad betyder de nye teknologiske muligheder for det tværkommunale 

samarbejde?

Medvirkende i temadebatten:
›  Jens Ive, borgmester i Rudersdal Kommune og medlem af KL’s bestyrelse
›  Anders Hvid, adm. direktør i DareDisrupt
›  Trine Græse, borgmester i Gladsaxe Kommune
›  Per Bach Laursen, borgmester i Vesthimmerlands Kommune
›  Susanne Crawley Larsen, rådmand i Odense Kommune.

Ordstyrer:
›  Morten Hyllegaard, partner i udviklingsbureauet BETA.

1/

6

DELTAG I ÉN AF DE FEM

TOPMØDEDEBATTER
FREDAG D. 9. MARTS KL. 10.30



2/ ERHVERVSFREMME, VÆKST OG BESKÆFT-
IGELSE – LOKALT OG I TVÆRKOMMUNALE 
SAMARBEJDER
DET LILLE TEATER

Fremtidens erhvervsfremme skal skabe gode rammer for 
vækst og udvikling i hele Danmark. Det er særligt aktuelt nu, 
hvor mange kommuner har en relativt lav ledighed samtidig 
med, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. 

Det er på den baggrund, at regeringen har præsenteret sin 
ambition om, at Danmark skal have et enklere, bedre og 
billigere erhvervsfremmesystem, som er lettere at bruge for 
virksomhederne. Det er en ambition, som KL og kommunerne 
langt hen ad vejen deler. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan 
fremtidens erhvervsfremmesystem skal se ud.

Ét svar på det giver regeringens Forenklingsudvalg for er-
hvervsfremme i foråret 2018. Udvalget kommer med deres 
anbefalinger til, hvordan man kan forenkle erhvervsfremme-
indsatsen på baggrund af en kortlægning og vurdering af det 
nuværende erhvervsfremmesystem. 

Vækst og lokale arbejdspladser er forudsætningen for lokal 
velfærd. Det er derfor afgørende, at kommunerne fortsat har 
frie rammer til at tilrettelægge en erhvervsindsats, der passer 
til de lokale virksomheders behov og efterspørgsel. Det er 
således en vigtig kommunalpolitisk dagsorden i den nye valg-
periode fortsat at sikre det lokale råderum for kommunerne i 
fremtidens erhvervsfremmesystem.

Temadebatten kommer blandt andet omkring følgende 
spørgsmål:
›  Hvad er indholdet i og tankerne bag ekspertudvalgets an-

befalinger til regeringen om fremtidens erhvervsindsats?
›  Hvilke muligheder får kommunerne i fremtiden for at be-

drive aktiv erhvervspolitik?
›  Hvilken rolle spiller det tværkommunale samarbejde i 

 fremtidens erhvervsindsats?

Medvirkende i temadebatten:
›  Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune og 

medlem af KL’s bestyrelse
›  Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark 

og næstformand i Danske Regioner
›  Claus Juhl, formand for Forenklingsudvalget for erhvervs-

fremme og direktør i konsulenthuset Forskel
›  Per Michael Johansen, medlem af Forenklingsudvalget for 

erhvervsfremme og rektor for Aalborg Universitet
›  Kent Damsgaard, direktør i DI.

Ordstyrer:
›  Solveig Bjørnestad, erhvervsjournalist og vært på P1 

Business.
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FREMTIDENS VELFÆRD OG VÆKST KRÆVER EN FAGLIGT 
STÆRK FOLKESKOLE 
RADIOSALEN
Folkeskolen er helt afgørende for udviklingen af vores velfærdssamfund. Her 
lægges grunden for det enkeltes barns udvikling, og her lægges trædestenene 
for, at der i fremtiden er en ny generation til at sikre og udvikle landets velfærd 
og vækst. Og folkeskolen er langt bedre end sit rygte. 

Eleverne trives, og forældretilfredsheden er stor. Folkeskolen skaber sammen-
hængskraft og fællesskab i vores samfund, og skolen har allerede i dag et godt 
afsæt for at kunne ruste børnene og de unge til fremtidens udfordringer og 
muligheder. 

Men folkeskolen er konstant til debat. Er 
skolen fagligt god nok? Løfter den alle ele-
ver godt nok? Og er folkeskolen gearet til 
en fremtid med et omskifteligt arbejdsmar-
ked og en rivende teknologiudvikling? Alle 
har en mening om folkeskolen. Kommunal-
bestyrelsen skal som politisk ledelse sætte 
retningen og foretage de prioriteringer, 
som er nødvendige for skolen. 

Temadebatten vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: 
›  Hvordan skaber kommunalbestyrelsen de rette rammer til at udvikle 

folkeskolen?
›  Hvad skal der til for at opretholde folkeskolens styrkepositioner?
›  Hvordan kan kommunalbestyrelserne bidrage til at tale folkeskolen op?
›  Hvad skal kommunalbestyrelsen gøre for bedst at lykkes med opgaven 

lokalt? 

Medvirkende i temadebatten:
›  Leon Sebbelin, borgmester i Rebild Kommune og medlem af KL’s bestyrelse
›  Jakob Bonde Nielsen, formand for Danske Skoleelever
›  Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen
›  Marie Stærke, borgmester i Køge Kommune
›  Jesper Frost Rasmussen, borgmester i Esbjerg Kommune.

Ordstyrer:
›  Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken.

8

 Folkeskolen skaber sammen-
hængskraft og fællesskab i vores 
samfund, og skolen har allerede 
i dag et godt afsæt for at kunne 
ruste børnene og de unge til fremti-
dens udfordringer og muligheder.

 Kommunerne får en stadig mere 
markant rolle i sundhedsvæsenet. Det 
traditionelle kommunale sundhedsområde 
er under udvikling. 
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DE NÆSTE SKRIDT I UDVIKLINGEN AF DET NÆRE 
 SUNDHEDSVÆSEN 
MUSIKSALEN

Kommunerne får en stadig mere markant rolle i sundhedsvæsenet. Det tradi-
tionelle kommunale sundhedsområde er under udvikling. Behandling, der før 
skete på et sygehus, overgår til kommunerne, og forventningerne til kommuner-
nes rolle og opgaveløsning på sundhedsområdet flytter sig derfor hele tiden. 

Det er der flere grunde til. Én grund er, at teknologien muliggør, at behandling 
kan flytte ud af sygehusene. En anden er, at danskerne bliver ældre, og at flere 
lever længere med en eller flere kroniske sygdomme. Det lægger pres på sund-
hedsvæsenets samlede ressourcer og gør, at flere indsatser skal håndteres 
uden for sygehusene – i kommuner og i almen praksis.

Der er klare fordele ved at forankre flere indsatser i det nære sundheds-
væsen. Borgerne kan få sundhedsydelser i eget hjem eller i et nært lokalt 
tilbud, og sundhedsindsatsen kan lettere tænkes sammen med indsatser på 
 beskæf tigelses- og socialområdet. 

Men udfordringerne tegner sig også i horisonten. For i takt med at kommu-
nerne spiller en større rolle i sundhedsvæsenet, presses kommunerne på deres 
adgang til at tilrettelægge indsatsen efter lokale behov. 

Det betyder, at mindre kommuner kan få vanskeligt ved at oppebære kom-
petencer og kvalitet i indsatsen. Og at kommunerne må forvente, at der i 
stigende grad stilles krav fra centralt hold til sundhedsindsatsen. Endelig er 
økonomien en spændetrøje. For nok er det billigere for samfundet at forankre 
flere indsatser i det nære sundhedsvæsen, men det er stadig en udgift for 
 kommunerne at løse opgaver, der før blev varetaget på et sygehus.

I denne debat sættes der fokus på perspektiver og forventninger til 
 kommunernes fortsatte udvikling af sundhedstilbud og på, hvilke politiske 
 diskussioner, der venter forude for de nye kommunalbestyrelser.

Temadebatten vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: 
›  Hvor er balancen mellem den kommunale selvbestemmelse og borgernes 

lige adgang og kvalitet i det nære sundhedsvæsen?
›  Går vejen til højere kvalitet i sundhedsindsatsen gennem flere 

 tvær kommunale samarbejder?
›  Hvordan sikres kommunerne økonomi til de nye indsatser, der glider 
 fra  sygehuse til kommuner?
›  Hvordan sikrer kommunerne den adgang til læger, som er nødvendig i 
 et nært sundhedsvæsen, som løser flere komplicerede opgaver?

Medvirkende i temadebatten:
›  Thomas Adelskov, borgmester i Odsherred Kommune og medlem 
 af KL’s bestyrelse
›  Ellen Trane Nørby, sundhedsminister
›  Ulla Astman, regionsrådsformand i Region Nordjylland og formand 
 for  sundhedsudvalget i Danske Regioner
›  Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation
›  Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen
›  Jakob Lundberg, direktør i Næstved Kommune
›  Katja Kayser, adm. direktør for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
 i  Københavns Kommune
›  Arne Nikolajsen, direktør for Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune
›  Anders Kjærulff, direktør i Silkeborg Kommune
›  Bente Graversen, direktør for Sundheds- og Kulturforvaltningen 
 i Aalborg Kommune.

Ordstyrer:
›  Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør på Politiken.
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 Der er brug for et vedvarende fokus og 
indsatser gennem hele valgperioden –  lokalt  
såvel som fælleskommunalt. Det lokale 
 demokrati skal løbende udvikles. 
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UDVIKLINGEN AF DET LOKALE DEMOKRATI I 
DEN NYE VALGPERIODE
HAL VEST

Et stærkt og levende lokaldemokrati kan ikke tages for givet, 
og det er ikke nok med kampagner for at få flest muligt til 
at stemme og andre indsatser op til kommunalvalgene. Der 
er brug for et vedvarende fokus og indsatser gennem hele 
valgperioden – lokalt såvel som fælleskommunalt. Det lokale 
demokrati skal løbende udvikles. 

Kommunalbestyrelserne spiller naturligvis en særlig rolle her 
både i forhold til at udvikle samspillet og kommunikationen 
med borgerne og med at skabe strukturer og rammer, som 
gør det interessant og attraktivt at være medlem af kom-
munalbestyrelsen. Men KL og kommunalbestyrelserne kan 
derudover i fællesskab sætte en dagsorden, der har til formål 
at sikre, at mange vil stille op til kommunalvalg, at borgerne 
stemmer, og at kommunalpolitikere bliver anerkendt og re-
spekteret for at tage en tørn for fællesskabets bedste osv. Der 
lægges op til en bred drøftelse af mulige fælles fokusområder 
mv. i den nye valgperiode. 

Temadebatten handler om, hvordan man kan udvikle det 
lokale demokrati i hele valgperioden. Du får mulighed for at 
bringe dine perspektiver, erfaringer og ideer i spil.

Temadebatten vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
›  Hvor skal det lokale demokrati udvikle sig hen?
›  Hvad kan man som kommunalbestyrelse gøre for at 

fremme et stærkt og levende lokaldemokrati igennem hele 
valgperioden?

›  Hvad kan KL og kommunerne i fællesskab gøre for at 
 udvikle det lokale demokrati?

Medvirkende i temadebatten:
›  Jørn Pedersen, borgmester i Kolding Kommune og medlem 

af KL’s bestyrelse
›  Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune
›  Emilie Torp Henriksen, formand for Middelfart Ungdomsråd.

Ordstyrer:
›  Gitte Hansen, journalist på P1 Debat.



KL 
Weidekampsgade 10
2300 København S
Tlf. 3370 3370

Læs mere om topmødet på KL’s hjemmeside www.kl.dk 
eller følg med og deltag i debatten på Facebook 
www.facebook.com/kommunerne eller på Twitter 
på @kommunerne #kltop18.

Internet
Du kan gratis benytte wifi i Aalborg Kongres & Kultur Center. 
Netværk: KL 
Brugernavn: KL 
Password: TOPMOEDE

App
Hent Kommunalpolitisk Topmødes app. 
Søg efter ”KL-konferencer” i App Store og Google Play.

I appen kan du finde program, praktiske informationer, 
 deltagerliste mv. 

Busser
Torsdag den 8. marts 2018 er der gratis bustransport fra 
Aalborg Lufthavn til Aalborg Kongres & Kultur Center ved 
flyankomsterne. 

Fredag den 9. marts 2018 er der gratis bustransport fra 
 Aalborg Kongres & Kultur Center til Aalborg Lufthavn fra 
kl. 12.00. Busserne holder klar på parkeringspladsen ved 
Hotel Scandic Aalborg City (parkeringspladsen ud mod 
Vesterbro) og kører efterhånden, som de fyldes op. 
Sidste bus kører dog senest kl. 12.15. 

Læs mere på KL’s hjemmeside www.kl.dk/kt2018 eller 
på topmødets app.

KL’s sekretariat
KL’s sekretariat kan under topmødet kontaktes på 
telefon 9935 5535 eller 2256 4475.

FØLG 
TOPMØDET
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