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VELKOMMEN TIL

KOMMUNALPOLITISK 
TOPMØDE 2019

Kommunalpolitisk Topmøde er kommunalbestyrelsernes møde. KL’s 
 bestyrelse har i år tilrettelagt mødet lidt anderledes for at skabe et rum, hvor vi 
både kan drøfte de vigtigste temaer og få ny inspiration og nyt udsyn. 

Det betyder helt konkret, at årets topmøde falder i tre dele. Torsdag formiddag 
er dedikeret til, at du, sammen med de andre kommunale deltagere, stiller 
skarpt på nogle af de vigtigste dagsordner for det kommunale Danmark. 

Først får du en præsentation af KL’s bestyrelses strategiske valg og sigtepunk-
ter, samt resultaterne efter det første år. Herefter får du KL’s perspektiv på en 
række samfundstendenser, der skaber nye perspektiver for og nye pres på det 
kommunale Danmark, og der lægges op til debat. 

Derefter sætter vi scenen til en debat om det politiske lederskab – hvad 
 optager og udfordrer kommunalbestyrelserne på tværs af landet? 
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Til sidst drøfter vi den aktuelle fortælling om kommunerne. Én af de vigtigste 
kommunalpolitiske opgaver i dag er at skabe en stærk og positiv fortælling om 
kommunerne og værdien af det lokale folkestyre. KL’s formand lægger op til 
en bred debat af, hvilke greb og initiativer KL og kommunalbestyrelserne kan 
tage, og hvordan vi sammen styrker kommunefortællingen.

Fra og med frokosten er regeringen og de øvrige samarbejdspartnere inviteret 
til at være med i topmødet. Resten af torsdagen står programmet på forman-
dens tale, regeringens hilsen, gruppemøder i partierne og KL’s delegeretmøde. 

Fredag går vi i dybden med ”digitalisering”. 
Det er et tema, der allerede fylder meget, og 
som får afgørende betydning for fremtidens 
kommuner. Hvad er de næste skridt i det 
fælleskommunale arbejde med digitalisering? 
Hvordan kan de være med til at løse nogle af 
de største samfundsudfordringer? Og hvilke 
digitale dagsordner bliver særligt vigtige for 
kommunalbestyrelserne i de kommende år? 
Få et bud på svarene, når KL præsenterer sin 
nye strategi for digitalisering, ny teknologi og data, og når du møder nogle af 
de fremmeste eksperter på scenen. 

Topmødet slutter med, at KL’s udvalgsformænd er vært for otte debatter om 
arbejdet i KL’s politiske udvalg. Du vælger selv, hvilken debat du vil deltage i. 

Vel mødt!

Jacob Bundsgaard  
   Kristian Wendelboe

 Få et bud på svarene, 
når KL præsenterer sin nye 
strategi for digitalisering, ny 
teknologi og data, og når du 
møder nogle af de fremmeste 
eksperter på scenen. 
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Kl. 9.15 
Åbning af Kommunalpolitisk Topmøde
v/ KL’s formand Jacob Bundsgaard og 
 næstformand Martin Damm
 
Scenen sættes for årets topmøde. Præsenta-
tion af bestyrelsens strategiske valg og sigte-
punkter og resultaterne efter det første år. En 
række samfundstendenser skaber nye per-
spektiver for og nye pres på det kommunale 
Danmark. Fælles for tendenserne er, at de har 
stor betydning for kommunernes position 
som grundpillen i velfærdsfundet. De kalder 
derfor på opmærksomhed, handling og leder-
skab lokalt såvel som fælleskommunalt. KL’s 
perspektiv på udviklingen, udfordringerne og 
mulighederne præsenteres, hvorefter der er 
fælles debat. 

Kl. 10.00
Det kommunale politiske lederskab 
– set indefra 
v/ KL’s næstformand Martin Damm

Hvad kendetegner det politiske lederskab, 
som landets 98 kommunalbestyrelser ud-
øver? Hvad kalder særligt på opmærksom-
hed, når man ser på tværs af landets kommu-
nalbestyrelser? Og hvor ligger mulighederne 
og udfordringerne for det politiske lederskab 
de kommende år?

Landets kommunalpolitikere og borgmestre 
har forud for topmødet givet deres bud i en 
undersøgelse af det kommunale politiske le-
derskab. Lotte Bøgh Andersen, professor ved 
Aarhus Universitet, præsenterer undersøgel-
sens konklusioner som afsæt for en bredere 
debat blandt borgmestre og kommunalpoliti-
kere på scenen og med salen. 

Kl. 10.45
Pause

Kl. 11.15
Fortællingen om kommunerne – en 
kommunalpolitisk kerneopgave 
v/ KL’s formand Jacob Bundsgaard 

Kommunerne løser langt de fleste velfærds-
opgaver, og er borgernes garant for tryghed, 
nærvær og kvalitet i den offentlige service og 
for vækst og udvikling lokalt. Alligevel er der 
ofte en negativ fortælling om kommunerne 
– i medierne, i Folketinget og hos en række 
borgere. Og forståelsen for, at der skal være 
frihed til forskellighed, er udfordret. 

Den udvikling skal vi have vendt. For det er 
afgørende for samfundet, at fortællingen om 
kommunerne er en stærk og positiv fortæl-
ling, som borgerne bakker op om. 

Derfor er én af de vigtigste kommunalpoli-
tiske opgaver i dag, og de næste år, at give 
fortællingen om kommunerne nyt liv. Det 
kræver, at vi tager lederskabet på os, og at vi 
både sammen og hver for sig går forrest og 
fortæller, hvad kommunerne kan og gør, og 
hvorfor lokale folkevalgte er nøglen til lokal 
velfærd og vækst.

KL’s formand lægger op til en bred debat af, 
hvilke greb og initiativer KL og kommunalbe-
styrelserne kan tage, og hvordan vi sammen 
styrker kommunefortællingen. 

Kl. 12.00
Frokost

PROGRAM

TORSDAG DEN 21. MARTS 2019

FORMIDDAG
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Kl. 13.00
Velkommen til regeringen og 
samarbejdspartnere
v/ KL’s næstformand Martin Damm
Valg af dirigenter

Formandens tale
v/ KL’s formand Jacob Bundsgaard

Regeringens hilsen
v/ Statsminister Lars Løkke Rasmussen

Kl. 14.00
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 

De topchefer, der deltager i topmødet, 
kan under gruppemøderne deltage i et 
debat arrangement om ledelsesopgaven i 
for bindelse med implementering af større 
 omstillinger og reformer. 

Arrangementet foregår på Helnan Phønix 
Hotel.

Kl. 16.00 
Delegeretmødedagsorden 

1. Godkendelse af KL’s Regnskab 2018
KL’s regnskab fremgår af KL’s beretning 2018 
og i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, 
der ligger omdelt i salen under mødet. KL’s 
regnskab for 2018 viser et samlet overskud 
på 434.726 kr. 

I forhold til primo året er egenkapitalen 
reguleret med årets overskud og med 
en negativ aktuarmæssig forskydning 
i netto-pensionsforpligtelserne i 
Kommunernes Revision på 31,8 mio. kr. 
Forskydningen i Kommunernes Revision 
kan henføres til, at pensionsforpligtelsen for 
tjenestemandsansatte ikke kan nedskrives 
svarende til årets pensionsudbetalinger. 
Samlet set er KL’s egenkapital dermed 
reduceret med 35,3 mio. kr. i 2018 i forhold 
til 2017.

2. Valg af revisionsinstitut 
KL’s bestyrelse indstiller, at delegeretmødet 
vælger PricewaterhouseCoopers 
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som 
KL’s revisionsinstitut. 

3. Forslag fra byrådet i Helsingør Kommune
I forbindelse med den forestående evaluering 
af budgetloven i Folketinget opfordrer KL’s 
delegeretmøde regeringen til at gennemføre 
en række ændringer af budgetloven, som vil 
styrke kommunernes mulighed for langsigtet 
planlægning af drifts- og anlægsopgaver med 
henblik på at sikre den bedst mulige service 
for borgerne.

EFTERMIDDAG
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KL’s delegeretmøde foreslår følgende ændrin-
ger af budgetloven: 
›  En automatisk regulering af driftsrammen 

efter den demografiske udvikling, så kom-
munerne er sikret grundlag for at opret-
holde velfærden

›  Indføring af flerårige budgetrammer så 
kommunerne kan planlægge med inve-
steringer, der reducerer udgiftspresset på 
længere sigt

›  Undtagelse fra servicerammen for investe-
ringer, der skaber besparelser på udgifter, 
som ligger uden for servicerammen, f.eks. 
på beskæftigelsesområdet

›  Undtagelse fra anlægsrammen for investe-
ringer i energibesparelser og andre forebyg-
gende tiltag imod klimaforandringerne

›  Ændring af sanktionssystemet på en måde, 
der modvirker systematisk mindreforbrug i 
forhold til servicerammen, f.eks. ved at ind-
føre en bagatelgrænse for overskridelser.

4. Forslag fra byrådet i Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommune arbejder med størst mulig 
åbenhed under hensyntagen til reglerne 
om tavshedspligt, og senest har byrådet 
den 21. januar 2019 vedtaget, at der i vi-
dest muligt omfang åbnes for de lukkede 
dagsordenspunkter, så snart det er muligt. 
Interessenter behøver ikke længere at søge 
aktindsigt og har nu umiddelbar adgang til 
alle dagsordenspunkter.

Som byrådsmedlem er det vanskeligt at få ad-
gang til dagsordner, referater og bilag fra KL’s 
bestyrelses- og udvalgsmøder, medmindre 
man er medlem af et af udvalgene. Mange 
byrådsmedlemmer er derfor koblet af i for-
hold til, hvad KL aktuelt diskuterer og arbejder 
med, og hvad der tidligere er drøftet.

Esbjerg Kommune ser det som en stor hjælp 
og fordel, såfremt alle byrådsmedlemmer får 

samme mulighed for at følge med i, hvad KL 
arbejder med. Derfor stiller byrådet i Esbjerg 
Kommune nedenstående forslag til behand-
ling på KL’s delegeretmøde:

Esbjerg Kommune forslår, at KL fremover 
offentliggør dagsordner, referater og bilag 
fra bestyrelses- og udvalgsmøder på de 
dagsordenspunkter, hvor fortrolighed ikke er 
påkrævet.

Ændringsforslag fra KL’s bestyrelse
KL’s bestyrelse er optaget af et løbende og 
godt samspil med kommunalbestyrelserne. 
Åbenhed er et nøgleord, og bestyrelsen drøf-
ter jævnligt, hvordan kommunikationen med 
kommunalbestyrelserne til stadighed kan 
gøres endnu bedre. I den nye valgperiode har 
bestyrelsen indtil nu taget flere nye tiltag, fx 
indførslen af direct mails til alle kommunal-
bestyrelsesmedlemmer efter bestyrelsesmø-
derne i KL. Desuden er KL’s politiske udvalg i 
færd med at styrke dialog og kommunikation 
med kommunernes respektive fagudvalg om 
de fagpolitiske problemstillinger. 

KL’s dagsordner, referater og bilag er fortsat 
lukkede for offentligheden. Det skyldes, at 
langt de fleste af de sager, der behandles i 
KL’s udvalg og bestyrelse er spørgsmål og 
afvejninger, der skal drøftes og afklares som 
led i dialogen og forhandlingerne med staten 
og andre samarbejdspartnere. Det gælder fx 
i økonomiforhandlinger, overenskomstfor-
handlinger, politiske aftaler/forståelser eller 
tilsvarende.

Hvis sagerne skrives, så de kan offentliggøres, 
vil der være en række forhold og positioner, 
som ikke vil kunne fremgå af sagsfremstillin-
gen, og dermed bliver det vanskeligere for 
den samlede bestyrelse og for udvalgsmed-
lemmer, som ikke er så tæt på sekretariatet 
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i hverdagen som KL’s formand og næstfor-
mand og udvalgenes formandskaber, at få 
indsigt i vurderinger, baggrundsviden og an-
dre uddybninger bag indstillingerne.

Bestyrelsen vurderer derfor, at en bred of-
fentliggørelse af dagsordner og referater ikke 
reelt vil give en fyldestgørende information 
om KL’s politiske arbejde til kommunal-
bestyrelserne, men tværtimod vil svække 
beslutningsgrundlagene i bestyrelsen. KL’s 
bestyrelse ønsker til gengæld at forpligte sig 
til gennem løbende konkrete tiltag at styrke 
kommunikationen med kommunalbestyrel-
serne yderligere – både om de udfordringer 
og problemstillinger, der optager KL, og om 
KL’s prioriteringer og beslutninger og bevæg-
grundene bag. Bestyrelsen er meget åben for 
nye forslag til øget åbenhed og involvering.

Med baggrund i ovenstående indstiller KL’s 
bestyrelse til delegeretmødet, at:

KL’s bestyrelse ønsker at forpligte sig til at 
styrke åbenheden om det politiske arbejde 
i KL. Det skal ske gennem løbende konkrete 
tiltag, som giver kommunalbestyrelserne mu-
lighed for at komme tættere på de udfordrin-
ger og problemstillinger, som KL er optaget 
af, og på KL’s prioriteringer og beslutninger og 
bevæggrundene bag.

5. Debat om formandens tale

6. Eventuelt

Kl. 19.30 
Aftenarrangement med spisning
Undervejs vil der være et indslag ved 
Den Korte Radioavis.
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Kl. 9.00
Topmødet genoptages
v/ KL’s  næstformand Martin Damm
 
Kl. 9.05
Digitalisering, teknologi og data – hvordan 
går vi forrest også i fremtiden?
v/ Jacob Bundsgaard, formand for KL og 
 Thomas Kastrup-Larsen, formand for KL’s 
 Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg

Den offentlige sektor i Danmark er gået 
forrest i digitaliseringen og er i dag i absolut 
verdenselite. Kommunerne har en stor del af 
æren for det. 

Men de strategier og virkemidler, som har 
skabt de gode resultater, er ikke nødvendigvis 
de samme, som bringer os ind i fremtiden, og 
gør os i stand til at udnytte den accelererende 
digitale og teknologiske udvikling.

Tiden er derfor inde til at se på retningen og 
sætte nye mål, så vi kan tage de næste fælles-
kommunale skridt til at løfte nogle af de store 
samfundsmæssige udfordringer, sikre tids-
svarende kvalitet i servicen, frigøre personale-
ressourcer til kernevelfærd og fortsat 
 optimere og effektivisere arbejdsprocesser. 

Digitaliseringen har i dag stor betydning for 
samfundet, borgerne og den kommunale 
 organisation og er ikke længere primært en 
administrationspolitisk dagsorden. Derfor 
skal vi løfte digitaliseringen ind i det politiske 
rum og gøre det til en ny politisk ledelses-
opgave for kommunalbestyrelserne. 

KL’s nye strategi for digitalisering, ny tekno-
logi og data og de videre perspektiver i det 

fælleskommunale arbejde med digitalisering 
præsenteres.

Kl. 9.20
3 skarpe bud på fremtidige digitale 
fokusområder
Digitaliseringen rummer næsten uanede 
muligheder for at udvikle kvaliteten af de 
kommunale velfærdsløsninger endnu mere, 
effektivisere back-office, imødegå rekrutte-
ringsudfordringerne m.v. Digitaliseringen er 
på den måde udtryk for en meget positiv 
udvikling. Men digitaliseringen er også for-
bundet med risici og svære valg. 

Under tre sessioner på scenen er der mulig-
hed for at blive inspireret, høre om mulighe-
der og risici og få indblik i, hvilke digitale dags-
ordner der tegner til at blive særligt vigtige for 
kommunalbestyrelserne i de kommende år. 

De tre sessioner har overskrifterne:
›  Hvad kan vi? Og hvad vil vi?
 Medvirkende: Christina Boutrup, 

digitaliseringsekspert.

›  Den digitale transformation i 
 kommunerne – hvad har vi i vente? 

 Medvirkende: André Rogaczewski, CEO og 
partner i Netcompany, Christiane Vejlø, 
 teknologiekspert og Henrik Brix, formand 
for Foreningen af Kommunale it-chefer. 

›  Er I forberedte, når hackerne kommer? 
 Medvirkende: Tom Christensen, CIO for Total 

i Danmark (det tidligere Maersk Oil & Gas).

Der vil være en pause på 20 min. mellem 
 session to og tre. Læs mere om de tre oplæg 
på side 13-15. 

PROGRAM

FREDAG DEN 22. MARTS 2019

FORMIDDAG
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Kl. 11.15
KL’s udvalgsformænd inviterer til dialog om 
de kommunale kerneområder 
KL’s udvalgsformænd er værter for otte de-
batter om de hovedproblemstillinger, som 
de  politiske udvalg er særligt optagede af. 
Kom og giv dit besyv med om udviklingen og 
 opmærksomhedspunkterne på de forskellige 
fagområder. 

Du vælger selv, hvilken debat du vil deltage i: 

› KL’s løn- og personaleudvalg 
 v/ formand Michael Ziegler – Bondestuen
 
 Hvordan kan KL fortsat arbejde for at finde 

løsninger på de rekrutteringsudfordringer, 
kommunerne står overfor i takt med, at der 
bliver flere børn og ældre, men færre i den 
erhvervsaktive alder?

› KL’s børne- og undervisningsudvalg 
 v/ formand Thomas Gyldal Petersen
 – Det Lille Teater
 
 Hvordan skal KL arbejde for at skabe 

en endnu stærkere folkeskole, der er 
det  naturlige førstevalg og som skaber 
 sammenhæng mellem dagtilbud, skole 

 og ungdomsuddannelse? 

› KL’s socialudvalg 
 v/ formand Joy Mogensen – Musiksalen
 
 Hvordan skal KL arbejde for, at Danmark får 

en socialpolitik, der både giver borgerne 
muligheder og mod på livet, og samtidig 
fastholder kommunens ansvar for faglig-
heden og giver mulighed for at styre 

 økonomien og sikre retssikkerheden?
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› KL’s kultur-, erhverv- og planudvalg 
 v/ formand Leon Sebbelin – Latinerstuen
 
 Hvordan kan KL bidrage til at ruste kommu-

nerne til at udfylde rollen som det centrale 
omdrejningspunkt i den nye struktur på 
henholdsvis erhvervs- og turismeområdet 
– og hvad skal kommunerne selv gøre?

  
› KL’s internationale udvalg 
 v/ formand Erik Flyvholm – Harlekinsalen
 
 Hvilke temaer skal KL prioritere i sin 

 interessevaretagelse i Bruxelles for at 
fremme, at strukturfondsmidler og  andre 
EU-fondsmidler har fokus på det, der 
 matcher kommunernes behov?

› KL’s arbejdsmarkeds- og 
borgerserviceudvalg

  v/ formand Thomas Kastrup-Larsen 
– Gæstesalen

 
 Hvilke strategiske indsatser skal KL priori-

tere for at få flere i job, og hvad kan KL gøre 
for at skabe næste bølge af afbureaukrati-
sering på beskæftigelsesområdet, der kan 
frigøre ressourcer og skabe endnu bedre 
resultater for borgere?

› KL’s miljø- og forsyningsudvalg 
 v/ formand Jacob Bjerregaard – Laugsstuen 
 
 Hvad skal KL fokusere på i sin interessevare-

tagelse for at skabe de bedste muligheder 
for, at kommunerne kan skabe bæredyg-
tige løsninger i forsyningssektoren og på af-
faldsområdet – og hvad kan kommunerne 
selv gøre?

› KL’s sundheds- og ældreudvalg 
 v/ formand Jette Skive – Radiosalen 
 
 Hvad skal KL især have fokus på i det videre 

arbejde med det nære sundhedsvæsen, og 
hvad skal være hovedoverskrifterne for de 
kommende års arbejde med at øge sund-
heden blandt særligt de unge og de ældre?

Der vil være ”to-go” frokost i lokalerne efter 
debatterne. 

Kl. 12.00
Topmødet slutter. 
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FREDAG D. 22. MARTS KL. 9.20 

3 SKARPE BUD PÅ 
FREMTIDIGE DIGITALE 
FOKUSOMRÅDER

HVAD KAN VI? 
OG HVAD VIL VI? 

Ny teknologi åbner en verden af muligheder for endnu bedre 
velfærd og endnu mere vækst. Danmark er allerede langt 
fremme med at udvikle og implementere nye digitale løsnin-
ger og bruge data til gavn for borgerne. Men udviklingen går 
også susende stærkt i andre dele af verden, og vil vi forberede 
os på fremtidens digitale muligheder og løsninger, er det klogt 
også at kigge på udlandet.

Kina er særlig interessant i den forbindelse – ikke mindst fordi 
Kina satser massivt på at 
blive verdensførende inden 
for robotteknologi i 2025 og 
allerede har implementeret 
banebrydende teknologiske 
og digitale løsninger på en 
lang række områder. Samtidig 
har Kina helt andre normer 
for, hvad den offentlige sek-
tor kan tillade sig at bruge de 
digitale løsninger til i forhold 
til borgerne.

I sessionen stiller digitaliseringsekspert Christina Boutrup 
skarpt på nogle af de vigtigste digitale tendenser og tekno-
logiske landvindinger i Kina og andre steder i verden og de 
spørgsmål, som udviklingen rejser i en dansk kontekst. Hvilke 
implikationer har de nye muligheder fx for de danske sam-
fundsværdier? Og hvad skal man som kommunalpolitiker 
være særligt opmærksom på?

For en ting er, hvad vi kan rent teknisk. Noget andet er, hvad 
vi vil. Det bliver ikke bare en vigtig og vedvarende samfunds-
diskussion, men også kernen i mange af de beslutninger, som 
kommunalbestyrelserne skal træffe i de kommende år.

1/

 I sessionen stiller 
digitaliseringsekspert Christina 
Boutrup skarpt på nogle af de 
vigtigste digitale tendenser og 
teknologiske landvindinger i 
Kina og andre steder i verden og 
de spørgsmål, som udviklingen 
rejser i en dansk kontekst.
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DEN DIGITALE TRANSFORMATION I 
 KOMMUNERNE – HVAD HAR VI I VENTE?

Den digitale transformation i og af kommunerne er i gang 
over det ganske land, og skaber hver dag nye tilbud og resul-
tater for borgere og virksomheder, endnu bedre velfærd og 
endnu mere effektiv opgaveløsning. 

Indtil videre har vi dog kun fået en forsmag på, hvor radikale 
forandringer digitaliseringen indebærer, og høstet en brøkdel 
af gevinsterne. Omfanget af og potentialerne i den digitale 
transformation bliver først for alvor tydelige i de kommende 
år, når avanceret robotteknologi, kunstig intelligens, droner 
og block-chain bliver mere og mere udbredt, og når helt nye 
teknologier vinder frem. 

Langt de fleste borgere er i dag storforbrugere af digitale løs-
ninger, og borgerne har en berettiget forventning om, at kom-
munerne agerer tidssvarende og møder borgerne dér, hvor de 
er – også i digitale universer. Det forudsætter, at kommunerne 
er på omgangshøjde med udviklingen, og det kommer efter 
alt at dømme til at medføre grundlæggende forandringer i 
måden at arbejde på og i måden at være kommune på.

Tre eksperter – André Rogaczewski, CEO og partner i Net-
company, Christiane Vejlø, teknologiekspert og Henrik Brix, 
formand for Foreningen af Kommunale it-chefer – giver deres 
bud på, hvad vi kan forvente os af den umiddelbare fremtid, 
når det kommer til den digitale udvikling i kommunerne, og 
hvilken politisk opmærksomhed udviklingen kalder på. De tre 
eksperter vil også give deres bud på, hvordan man sikrer suc-
cesfuld implementering af nye velfærdsteknologiske tiltag – i 
dag og i fremtiden.
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3/ ER I FORBEREDTE, 
NÅR HACKERNE  KOMMER?

De seneste år er der sket en stigning i antallet af cybertrusler 
og cyberangreb. Cyberangreb kan have omfattende konse-
kvenser for både private virksomheder og den offentlige 
sektor. Udviklingen i cybertrusler og cyberangreb har været en 
øjenåbner for mange, når det kommer til nødvendigheden af 
at arbejde med både informations- og cybersikkerhed. 

Kommunerne kan også blive ramt af cyberangreb. Mindst 
85 kommuner anslås allerede at have været udsat for cyber-
angreb, og cybersikkerhed er en udfordring for mange 

kommuner. Et cyberangreb 
kan have omfattende konse-
kvenser for kommunernes 
velfærdsopgaver og have store 
omkostninger, og den tekno-
logiske udvikling og fortsatte 
digitalisering af den offentlige 
sektor øger kun risikoen for 

et angreb. Derfor er  cybersikkerhed et vigtigt fokuspunkt for 
kommunerne.

Hvad er det for et trusselsbillede, kommunerne står overfor? 
Og hvordan ruster man sig til fremtiden? Tom Christensen, CIO 
for Total i Danmark (det tidligere Maersk Oil & Gas), fortæller 
om sine erfaringer og anbefalinger.

 Mindst 85 kommuner anslås 
allerede at have været udsat for 
cyber angreb, og cybersikkerhed 
er en udfordring for mange 
kommuner.

 Langt de fleste borgere 
er i dag storforbrugere 
af digitale løsninger, og 
borgerne har en 
berettiget forventning 
om, at kommunerne 
agerer tidssvarende og 
møder borgerne dér, hvor 
de er – også i digitale 
universer.
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PRAKTISK 
INFORMATION

FØLG 
TOPMØDET
Læs mere om topmødet på KL’s hjemmeside www.kl.dk 
eller følg med og deltag i debatten via Facebook 
www.facebook.com/kommunerne og Twitter på 
@kommunerne og #kltop19. 

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

Apps
Hent Kommunalpolitisk Topmødes app. Søg efter 
”KL-konferencer” i App Store og Google Play. I appen kan du 
finde program, praktiske informationer,  deltagerliste mv.

Hent appen Slido, der anvendes under torsdag formiddags 
program. Søg efter ”Slido” i App Store og Google Play. 

Busser
Torsdag den 21. marts 2019 er der gratis bustransport fra 
Aalborg Lufthavn til Aalborg Kongres & Kultur Center ved 
flyankomsterne. 

Fredag den 22. marts 2019 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/kt2019 eller 
på topmødets app.

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