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Regnskab for KL’s Kommunalpolitiske Topmøde 2021 
 
Den 18. marts – virtuelt pga. Covid-19-krisen 
 
 
Topmødet var GRATIS – men ”regnskabet” offentliggøres for at orientere om, at 
Helsingør Kommune deltog. 
 
Kommunen deltog med flere personer og centre end normalt. Det skyldes, at KL 
havde åbnet for muligheden i, at flere kunne deltage – uden betaling. 
 
 
Deltagere:  
 
Politikere - delegerede: 
 
Benedikte Kiær  
Christian Holm Donatzky 
Claus Christoffersen 
Gitte Kondrup 
Ib Kirkegaard 
Jørgen Bodilen 
Kristina Kongsted, yderligere stemmeberettiget (C) 
Mette Lene Jensen 
Michael Mathiesen 
 
Embedsfolk: 
 
Stine Johansen 
 
Yderligere deltagere - koncernledelsen: 
 
Kim Jørgensen, direktør 
Kristjan Gundsø Jensen, centerchef 
Lars Rich, direktør 
Peter Arhnung, centerchef 
Pia Holm Nielsen, centerchef 
Randi Sveistrup, centerchef 
Rikke Reiter, centerchef 
Stella Hansen, direktør 
Vivi Moseholm, Leder af Politik og Jura 
 
Herudover blev de øvrige byrådspolitikere inviteret til at deltage. 
 
 
Program: Vedhæftet 
 
 
Samlede udgifter:    kr. 0,00 
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KOMMUNALPOLITISK 

TOPMØDE 
2021 

PROGRAM

LIVE FRA KL
Torsdag den 18. marts 2021
kl. 09.00 - 15.45



Det er på mange måder et anderledes topmøde i et 
anderledes år. For første gang nogensinde afholdes 
 Kommunalpolitisk Topmøde som et virtuelt endags-
arrangement fra den nye konferenceplatform i KL. Kor-
ridorsnak og kollegialt samvær på tværs af kommunerne 
i Aalborg er afløst af et levende og engagerende program 
med skarptskårne indslag fra både KL og fra hele landet. 
Årsagen er naturligvis den coronapandemi, som i nu 
mere end et år har gjort, at ingenting har lignet sig selv.

Corona sætter ikke kun sit præg på formen for årets 
Kommunalpolitisk Topmøde. Kommunerne har ydet en 
monumental indsats for at få Danmark sikkert igennem 
alle pandemiens faser. Vi står stadig midt i pandemien. 
Men med udrulningen af vaccinerne kan vi nu se lyset 

På vegne af KL’s bestyrelse er det 
os en glæde at byde velkommen til 
Kommunalpolitisk Topmøde 2021. 

FORORD

Velkommen til 
Kommunalpolitisk 
Topmøde 2021

for enden af tunnelen. Det betyder, at spørgsmålet om 
 hvilken hverdag og hvilke samfundsudfordringer, som 
venter os i kommunerne, nu bliver stadigt mere aktuelt. 
Det spørgsmål er mere end noget andet afsættet for 
årets Kommunalpolitisk Topmøde.

Til at sætte scenen har vi inviteret vicegeneralsekretær i 
OECD Ulrik Vestergaard Knudsen og professor i  økonomi 
Michael Svarer, som vil tegne perspektiverne for den 
nye økonomiske virkelighed efter coronakrisen i både et 
dansk og et globalt perspektiv. 

Dernæst kaster vi bolden op til politisk debat mellem 
regeringen og en række partiledere, og spørger hvad der 
optager Christiansborg efter coronakrisen. Herefter giver 
KL’s formand Jacob Bundsgaard og næstformand Martin 
Damm deres bud på, hvordan kommunerne kan bidrage 
til at løse de kommende udfordringer.

Endelig sætter vi demokratiets tilstand til debat. 2021 
er kommunalt valgår, og det giver som altid anledning 
til at tage temperaturen på demokratiet – både globalt 
og  lokalt. Til at kridte banen op for denne debat har vi 
fornøjelsen af at præsentere den britiske historiker og 
forfatter Timothy Garton Ash og chefredaktør for Dagbla-
det Information Rune Lykkeberg i en samtale om, hvor 
demokratiet er på vej hen. Pointerne fra denne debat bli-
ver derefter taget op og sat i et kommunalt perspektiv af 
borgmestrene Christina Krzyrosiak Hansen og Hans Toft. 

Det er ikke alt i dagens program, som er nyt og anderle-
des. Foreningsdemokratiet i KL har naturligvis en hoved-
rolle på Kommunalpolitisk Topmøde – også i år. Det er, 
som altid, muligt for de delegerede at tage ordet under 
fx debatten om formandens tale, og eftermiddagens 
program giver plads til både de politiske gruppemøder 
og delegeretmødedagsordenen, selvom de holdes 
virtuelt.

Vi ser frem til et spændende Kommunalpolitisk 
 Topmøde 2021 med gode politiske debatter.

Vel mødt til alle deltagere, uanset hvor I befinder jer!

Jacob Bundsgaard 
    Kristian Wendelboe

 Kommunerne har ydet en monumen-
tal indsats for at få Danmark sikkert 
igennem alle pandemiens faser.”
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Kl. 9.00 
Åbning af Kommunalpolitisk Topmøde
KL’s næstformand Martin Damm og moderator  
Cecilie Beck byder velkommen. 

Formandens tale
Ved KL’s formand Jacob Bundsgaard.

Regeringens hilsen
Statsminister Mette Frederiksen overbringer  
regeringens hilsen.

PROGRAM

Torsdag den 
18. marts 2021
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Der vil være mulighed for check-in 
på den virtuelle konferenceplatform 
allerede fra kl. 08.30. Her vil du blandt
andet kunne møde de fire udstillere,
der vil være til stede i konference-
platformens InspirationsUnivers. 

Læs mere om den virtuelle kon ference  -
platform og InspirationsUnivers  
bagerst i programmet.



Kl. 9.45 
Verden efter corona: Den nye økonomiske virkelighed 
2020 blev ikke, som nogen havde forventet, og corona-
pandemien har på hidtil uset vis præget både den sund-
hedsmæssige og samfundsøkonomiske udvikling i hele 
verden. 

Coronakrisen vil også i årene, som kommer, sætte sit 
præg på kommunernes økonomi og råderum. Derfor 
 retter første del af formiddagens program blikket mod 
den nye økonomiske virkelighed efter corona – både ud 
fra et globalt, nationalt og kommunalt perspektiv. 

›  Et globalt udsyn på økonomien efter corona
 Vicegeneralsekretær i OECD Ulrik Vestergaard 

 Knudsen giver sit bud på, hvordan verdensøkonomien 
ser ud efter coronakrisen, og hvilke langsigtede økono-
miske konsekvenser vi ser ind i. 

 
›  Coronakrisens betydning for kommunernes økonomi
 Interview med borgmester Pernille Beckmann om, 

hvordan Greve Kommune har mærket de økonomiske 
konsekvenser af coronapandemien, og hvordan man 
fra kommunens side ser på fremtiden. 

›  De økonomiske konsekvenser af coronakrisen set ud 
fra et dansk perspektiv

 Økonomiprofessor og tidligere overvismand Michael 
Svarer fortæller om, hvordan coronakrisen allerede 
har og i fremtiden kommer til at påvirke Danmarks 
økonomi. 

›  En ny økonomisk hverdag for kommunerne  
efter corona?

 Cecilie Beck interviewer Ulrik  Vestergaard Knudsen og 
Michael Svarer om corona krisens betydning for kom-
munernes økonomi og de fremtidige rammevilkår.
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Kl. 10.20 
Velfærden efter corona
Kommunerne er optaget af at udvikle velfærden og 
sikre en høj kvalitet i den service, borgerne oplever – det 
gjaldt både før, såvel som når vi er på den anden side af 
coronapandemien. Derfor retter topmødeprogrammets 
andet programpunkt fokus på, hvordan kommunerne 
også i fremtiden kan sikre den nære velfærd.   

›  Hvad optager Christiansborg efter coronakrisen? 
 Politisk debat mellem finansminister Nicolai 

 Wammen (A), politisk leder  Sofie Carsten Nielsen (B), 
 parti formand Søren Pape Poulsen (C), parti formand 
Pia Olsen Dyhr (F) og partiformand Jakob Ellemann- 
Jensen (V) om de væsentligste samfundsudfordringer, 
der presser sig på efter coronakrisen.

›  Kommunerne leverer svarene på  
fremtidens udfordringer

 Som opfølgning på den politiske debat interviewes 
KL’s formand Jacob Bundsgaard og KL’s næstformand 
Martin Damm, om hvor de ser kommunernes rolle, og 
hvordan kommunerne kan bidrage til at løfte de store 
kommende samfundsdagsordner.

Kl. 10.50 
Demokratiets tilstand anno 2021
2021 er kommunalvalgår. Ved de sidste to kommunal-
valg har en høj valgdeltagelse sat streg under den store 
opbakning til det lokale demokrati. 

På årets topmøde vil der blive stillet skarpt på nogle af 
de demokratiske strømninger, som vi står overfor, og 
 samtidig drøfte de perspektiver, der rejser sig for det 
danske lokaldemokrati. 
 
›  Hvor er demokratiet på vej hen?
 Forfatter og professor i europæiske studier ved 

Oxford Universitet Timothy Garton Ash i samtale 
med chef redaktør på Information Rune Lykkeberg 
om demokratiets tilstand efter coronapandemien og 
 perspektiverne for det lokale demokrati. 

›  Kommunalpolitik i forandring?
 Rune Lykkeberg tager sammen med borgmester i 

Holbæk Christina Krzyrosiak Hansen, og borgmester 
i Gentofte Hans Toft temperaturen på det danske 
lokaldemokrati, og drøfter hvordan kommunerne 
 fastholder deres relevans i dagens Danmark.

Kl. 11.30 
Frokost 

Kl. 12.15
Gruppemøder 
De politiske gruppemøder afholdes på KL’s  virtuelle 
 konferenceplatform. Deltagerne på de politiske 
gruppe møder har forud for topmødet fået tilsendt 
 adgangskode til deres partis gruppemøde. 

Kl. 13.45 
Delegeretmødedagsorden 
  
1. Godkendelse af KL’s regnskab 2020
KL’s regnskab fremgår af KL’s beretning 2020 og i Nyheds-
magasinet Danske Kommuner. KL’s regnskab for 2020 er 
opgjort til at udgøre et underskud på godt 13,3 mio. kr. 
Underskuddet kan primært henføres til manglende 
 indtægter fra KL’s konference- og konsulentaktiviteter.

Egenkapitalen er i 2020 reguleret med årets underskud 
samt en markant opskrivning af pensionsforpligtelserne 
for tidligere KL-ansatte tjenestemænd og tidligere tjene-
mandsansatte i Kommunernes Revision. Samlet set er KL’s 
egenkapital ved årets udgang dermed opgjort til 630,3 
mio. kr. svarende til en reduktion på i alt 153,2 mio. kr.

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

KL har haft PricewaterhouseCoopers som revisionsinsti-
tut siden 2018, hvor KL senest gennemførte et udbud af 
revisionsydelsen.
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3. Forslag til justering af KL’s kontingent
KL’s bestyrelse har i sin strategi for indeværende valg-
periode sat særligt fokus på at styrke inddragelsen af en 
så bred kreds af kommunalpolitikere som muligt i KL’s 
arbejde. 
 
For at give flere mulighed for at deltage i KL’s konferencer 
og for at sikre rammerne for en endnu stærkere involve-
ring i KL’s arbejde lægges der op til at justere KL’s kontin-
gent samtidig med, at prispolitikken for KL’s konferencer 
omlægges.
 
KL’s bestyrelse indstiller på den baggrund, at delegeret-
mødet beslutter at øge KL’s kontingent ekstraordinært 
med 6 pct. fra og med 2022, hvorefter kontingentet i 
2022 vil udgøre 4.128,47 kr. pr. 100 indbyggere. Den 
foreslåede ekstraordinære forhøjelse af kontingentet 
skal ses i sammenhæng med indførelsen af en ny pris-
model for deltagelse i KL’s fem største konferencer samt 
Kommunalpolitisk Topmøde, der vil gøre det billigere 
for kommunalbestyrelsesmedlemmer at deltage på 
KL’s fem største konferencer. Deltagelse på Kommunal-
politisk Topmøde, og dermed KL’s demokratiske fun-
dament, delegeretmødet, vil fremover være gratis for 
kommunalbestyrelsesmedlemmer. 
 
Indtægten fra den foreslåede stigning i KL’s kontingent 
opvejes af den mindre indtægt fra KL’s fem største kon-
ferencer og Kommunalpolitisk Topmøde. 

Det forventede kontingent i 2022 udgør i alt ca. 232,3 
mio. kr., når der er taget højde for den forventede   
pris- og lønfremskrivning og for den foreslåede stigning 
på 6 pct.
 

Baggrund for forslag om justering af KL’s kontingent
KL’s bestyrelse har drøftet sammenhængen mellem KL’s 
kontingent og deltagerudgifter til Kommunalpolitisk 
Topmøde samt KL’s fem største konferencer med henblik 
på at sikre de bedst mulige rammer for kommunernes 
deltagelse i fagpolitiske konferencer, og dermed også 
muligheden for at inddrage flere kommunalbestyrelses-
medlemmer i KL’s arbejde.
 
KL’s bestyrelse foreslår på den baggrund en forøgelse 
af KL’s kontingent mod en tilsvarende reduktion 
i  deltagerbetalingen til Børn & Unge Topmødet, 
 Kommunaløkonomisk Forum, Social- og Sundheds-
politisk Forum, jobCamp, Teknik & Miljø samt 
Kommunal politisk Topmøde. 
 
Modellen for den reducerede deltagerbetaling vil 
 medføre, at der indføres en fast pris på 1.900 kr. for både 
kommunalpolitikere og andre kommunale deltagere 
for deltagelse i de fem største KL-konferencer gældende 
fra 2022. Prisen for deltagelse i disse konferencer har de 
 seneste år ligget på mellem 3.995 kr. og 4.995 kr.
 
Der lægges desuden op til, at Kommunalpolitisk Top-
møde bliver gratis for alle kommunalpolitikere, men 
koster 1.900 kr. for alle øvrige deltagere. Det har de se-
neste år kostet 2.800 kr. at deltage i Kommunalpolitisk 
Topmøde.
 
De nye priser vil være eksklusive udgifter til fx transport 
og ophold og vil være underlagt den samme pris- og 
 lønfremskrivning som KL’s kontingent. Ligesom der ind-
føres et gebyr ved manglende fremmøde med henblik 
på at sikre en omkostningseffektiv afvikling.
 
KL’s reduktion i konferenceindtjeningen, som følge af 
forslaget til en ny prismodel, er beregnet til 12.188.000 
kr., og en forhøjelse af kontingentsatsen på 6 pct. svarer 
til 12.870.000 kr. Beregningen har taget udgangspunkt 
i pris og deltagerantal på de fem største konferencer 
og Kommunalpolitisk Topmøde de seneste år. Diffe-
rencen på de to beløb skal tilskrives forventningen om 
et højere deltagerantal, som følge af den foreslåede 
prismodel. 

4. Debat om formandens tale

5. Eventuelt
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Følg topmødet
Læs mere om topmødet på KL’s  hjemmeside www.kl.dk/
kt2021  eller følg med og deltag i debatten via  Twitter på  
@kommunerne og #kltop21. 

Virtuel konferenceplatform
Kommunalpolitisk Topmøde 2021  bliver det første virtuelle  
af sin slags og afvikles fra KL’s  konferenceplatform på  
www.virtuel.kl.dk/kt2021.  

Alle tilmeldte får tilsendt en mail med loginoplysninger til 
plat formen i  dagene op til topmødet. 

Apps
Hent Kommunalpolitisk Topmødes app. Søg efter 
 ”KL- konferencer” i App Store eller Google Play. App’en kan  
du bruge til at tage ordet  under delegeretmødet.  Ligesom  
det vil være muligt at bruge app’en til at stille spørgsmål  
 under programpunkterne ”Verden efter corona: Den nye 
 økonomiske virkelighed” samt  ”Demokratiets tilstand  
anno 2021”. 
 
Kontakt
KL’s sekretariat kan før og under  topmødet kontaktes på 
 telefon 3370 3878 eller ved at sende en mail til kt@kl.dk.

Praktisk 
information
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InspirationsUnivers
Som noget helt særligt er der i år mulighed for at besøge  top -
mødets InspirationsUnivers på den virtuelle konference platform. 

Her har vi inviteret fire udstillere med en tæt  tilknytning til  
KL og kommunerne. Mød direktørerne og hør mere om de  
enkelte udstillere. 

Du kan møde følgende udstillere:

DBC KOMBIT 
Kommunernes 
it-fællesskab

SKI 
Staten og Kommuner-
nes Indkøbsservice

Komponent 
Kommunernes 
udviklingscenter

http://www.kl.dk/kt2021
http://www.kl.dk/kt2021
http://www.virtuel.kl.dk/kt2021
mailto:kt%40kl.dk?subject=
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