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Regnskab for KL’s Kommunalpolitiske Topmøde 2022 
 
Den 17. og 18. marts i Aalborg Kongres & Kultur Center 
 
 
 
Deltagere: 10 
 
Politikere: 
Benedikte Kiær 
Ulla Kokfelt 
Mette Lene Jensen 
Claus Christoffersen 
Christian Holm Donatzky 
Bente Borg Donkin 
Jørgen Bodilsen 
Gert Dyekjær 
Janus Kyhl 
 
 
Embedsfolk: 
Stine Johansen, Kommunaldirektør 
 
 
Program: vedhæftet 
 
 
Samlede udgifter:  
 
Fly* Kastrup-Aalborg Kr. 8.259,00 
Pladsbilletter, tog - 270,00 
KL-deltagergebyr - 23.750,00 
Hotel inkl. morgenmad, Zleep hotel - 10.220,00 
Taxa 
Forplejning 

- 
- 

3.962,95 
1.253,25 

 
I alt kr. 47.715,20 
 
 
 
 
*Benedikte rejste også med fly hjem
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SAMMEN OM
Fremtidens velfærd

KOMMUNALPOLITISK TOPMØDE
17. – 18. MARTS 2022



På vegne af KL’s bestyrelse er vi glade for at byde velkom-
men til Kommunalpolitisk Topmøde 2022.

Vi har glædet os særligt meget til topmødet i år. Det er tre 
lange år siden, vi sidst har været samlet fysisk til Kommunal-
politisk Topmøde. Vi ser frem til igen at mærke engagemen-
tet, høre korridorsnakken og se hinanden i øjnene – for der 
sker noget, når mennesker mødes, og meninger brydes.  

Kommunalpolitisk Topmøde 2022 sætter forstørrelsesglas 
på politiske dagsordener og økonomiske tendenser, som  
betyder noget for den nære velfærd nu og i fremtiden. 

Til at kridte banen op har vi inviteret generalsekretær for 
Det Europæiske Råd, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, chef-
økonom i Apollo Global Management, Torsten Sløk, og 
tidl. chef redaktør og departementsråd i Statsministeriet, 
Bo  Lidegaard, til at drøfte de politiske og økonomiske 
konsekvenser af den seneste tids markante begivenheder, 
der ændrer Europa, som vi kender det i dag. Nina Smith, 
 professor i nationa l økonomi og formand for regeringens 
Reform kommission, vil sammen med Bo Lidegaard sætte 
den  globale udvikling ind i en dansk kontekst og give deres 
bud på betydningen for den nære velfærd.  

Så er bolden i spil til en politisk debat, hvor regeringen og 
partiledere på tværs af Folketinget diskuterer velfærdssam-
fundets fremtid, og hvordan vi sikrer, at den nære velfærd 
også fremover lever op til borgernes forventninger. 

Topmødets anden dag er dedikeret til kommunernes rolle 
i den grønne omstilling. Konsekvenserne af klimaforandrin-
gerne er mærkbare i hver eneste kommune, og både borgere 
og kommunalpolitikere er optagede af at finde konkrete 

grønne løsninger, som gør en forskel. For at kaste lys over 
alt det, der sker i kommunerne, uddeler KL en klimapris, 
som hylder de mest innovative og bæredygtige lokale 
klimaløsninger. 

Årets topmøde er det første topmøde i en ny valgperiode, 
og det er altid særligt. Der er kommet mange nye kom-
munalpolitikere og borgmestre til, og vi glæder os til at 
samarbejde med både nye og velkendte kræfter. Forenings-
demokratiet vil i sagens natur spille en stor rolle med valg 
på de politiske gruppemøder og konstituering af KL’s nye 
bestyrelse. 

Vel mødt til alle deltagere, uanset om I er nyvalgte eller 
blandt de mere garvede. Vi glæder os til et levende  
Kommunalpolitisk Topmøde 2022.

Jacob Bundsgaard 
    Kristian Vendelbo

 Vi glæder os til igen at mærke 
engagementet, høre korridorsnak-
ken og se hinanden i øjnene – for der 
sker noget, når mennesker mødes, og 
 meninger brydes.

VELKOMMEN TIL

Kommunalpolitisk  
Topmøde 2022
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PROGRAM

Torsdag den 17. marts

Kl. 10.20  
Kommunal velfærd under udvikling
De globale tendenser sættes ind i en kontekst af det  danske 
velfærdssamfund. Hvad betyder den seneste  udvikling 
i Europa for rammerne for den kommunale velfærd i 
fremtiden? 

Nina Smith, professor i nationaløkonomi og formand for 
 regeringens Reformkommission, og Bo Lidegaard stiller 
skarpt på, hvordan kommunerne i en  omskiftelig tid præget 
af usikkerhed lykkes med at håndtere de udfordringer, vi står 
over for, og fortsat leve op til  borgernes forventninger. 

Kl. 10.45  
Pause

Kl. 9.15 
Åbning af Kommunalpolitisk Topmøde 2022 
Ved KL’s næstformand Martin Damm 

Kl. 9.30 
Formandens tale
Ved KL’s formand Jacob Bundsgaard

DAGENS TEMA
Morgendagens velfærd 
Det er både lokale, nationale og globale forhold,  
der påvirker krav og forventninger til kommunerne og  
den lokale velfærd. Hvilke udfordringer står Danmark  
overfor netop nu? Hvad er forudsætningerne for, at den 
kommunale velfærd også i fremtiden lever op til  
borgernes forventninger? 

Kl. 9.50 
De globale rammer for velfærdssamfundet
Økonomiske kriser, klimaforandringer, pandemier og væb-
nede konflikter har grænseoverskridende konsekvenser. 
Globale begivenheder og udviklinger påvirker både forvent-
ninger til og rammer for den lokale velfærd. 

Set i lyset at den aktuelle situation vil Jeppe Tranholm- 
Mikkelsen, generalsekretær for Det Europæiske Råd, give et 
indblik i de politiske og økonomiske konsekvenser af den 
 seneste tids markante begivenheder, der ændrer Europa, som 
vi kender det i dag. Bo Lidegaard, forfatter, tidl. chef redaktør 
på Politiken og departementsråd i Statsministeriet, giver 
et  historisk perspektiv på, hvordan globale begivenheder 
tidligere har haft betydning for Danmark og velfærden, og 
 Torsten Sløk, cheføkonom ved Apollo Global Management 
i New York, belyser de  økonomiske perspektiver på den 
 globale udvikling.

I en fælles drøftelse ser de på, hvordan den europæiske vir-
kelighed kan se ud på længere sigt, og hvad det betyder for 
Danmark. 
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Kl. 11.00 
Regeringens hilsen 
Finansminister Nicolai Wammen overbringer regeringens 
hilsen. 

Wrap-up
Finansministeren og KL’s formand

Kl. 11.30  
Partilederdebat: Sammen om fremtidens velfærd? 
Regeringen og partilederne diskuterer velfærdssamfundets 
fremtid og udfordringer i lyset af den seneste tids begiven-
heder. Kan borgerne også i fremtiden modtage en velfærd, 
som svarer til deres forventninger? Hvad kræver det af 
 politikerne? Hvordan spiller Folketinget og kommunerne 
hinanden gode? Og hvilke løsninger ligger lige for? 

Medvirkende: Nicolai Wammen (A), Sofie Carsten Nielsen (B), 
Søren Pape Poulsen (C), Pia Olsen Dyhr (F), Alex Vanopslagh 
(I), Morten Messerschmidt (O), Jakob Ellemann-Jensen (V), 
Mai Villadsen (Ø). 

Kl. 12.10 
Kommunerne holder nøglen til fremtidens velfærd  
Det er i kommunerne, at borgerne møder den nære velfærd, 
og det er lokale politikere, ledere og medarbejdere, som i et 
samspil med borgerne skal få enderne til at mødes. 

KL’s formand Jacob Bundsgaard og næstformand Martin 
Damm samler op på den politiske debat og sætter ord på, 
hvordan udfordringer og løsninger ser ud fra kommunernes 
og KL’s perspektiv.

Kl. 12.15 
Frokost 

Kl. 13.15  
Politiske gruppemøder 

  Socialdemokratiet – Aalborghallen
  Radikale Venstre – Gæstesalen
  Konservative – Det Lille Teater 
  Nye Borgerlige – Laugsstuen
  Socialistisk Folkeparti – Radiosalen
  Liberal Alliance – Harlekinsalen 
  Kristendemokraterne – Flamingostuen
  Lokallisterne – Bondestuen
  Dansk Folkeparti – Latinerstuen
  Slesvigsk Parti – Trillestuen
  Venstre – Europahallen
  Enhedslisten – Musiksalen
  Alternativet – Albatrosstuen

Under de politiske gruppemøder kan de topchefer, der del-
tager på Kommunalpolitisk Topmøde, deltage i et fagligt 
arrangement om samspillet mellem kommunalpolitikere og 
forvaltning. Arrangementet foregår på Helnan Phønix Hotel.

Kl. 15.45 
Delegeretmødedagsorden

1. Godkendelse af KL’s regnskab 2021
KL’s regnskab fremgår af KL’s beretning 2021 og i nyhedsma-
gasinet Danske Kommuner. KL’s regnskab for 2021 er opgjort 
til at udgøre et overskud på 9,3 mio. kr. Overskuddet kan 
primært henføres til et ekstraordinært udbytte på 6,8 mio. kr. 
fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) således, at 
det ordinære resultat udgør et overskud på 2,6 mio. kr. 

Egenkapitalen er i 2021 reguleret med årets overskud samt 
opskrivning af kapitalandelen i Kommunernes Revision og 
nedskrivning af pensionsforpligtelserne for tidligere tjene-
stemandsansatte i KL. Samlet set er KL’s egenkapital ved 
årets udgang dermed opgjort til 652,5 mio. kr., hvilket svarer 
til en forbedring af egenkapitalen i 2021 på 22,2 mio. kr.

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

KL har haft PricewaterhouseCoopers som revisionsinstitut 
siden 2018, hvor KL senest gennemførte et udbud af revisi-
onsydelsen. Bestyrelsen vil i løbet af 2022 gennemføre et nyt 
udbud af revisionsydelsen til varetagelse af opgaven fra 2023.

3. Debat om formandens tale

4. Evt.

Kl. 19.30  
Aftenarrangement med spisning 
Under aftenarrangementet vil der være quiz  
med  
Signe Molde. 
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PROGRAM

Fredag den 18. marts

Kl. 8.45 
Topmødet genoptages
Præsentation af KL’s nye bestyrelse, formand, næstformand 
og udvalgsformænd for KL’s udvalg for perioden 2022-2026. 

DAGENS TEMA
Sammen om en grønnere fremtid 
Kommunalpolitikere har i årevis gået forrest i den grønne 
omstilling og har arbejdet på at finde konkrete løsninger 
på spørgsmål om fx klimatilpasning og vedvarende energi. 

Alle kommuner kan gøre noget, men ingen kan gøre alt. 
Dialog og partnerskaber er vejen frem, og kommunernes 
klimaindsats er netop omdrejningspunktet for anden dag 
på Kommunalpolitisk Topmøde 2022.

Kl. 8.55 
Keynote
Connie Hedegaard, bestyrelsesformand i CONCITO, fhv. 
 minister og EU-kommissær, Lise Kingo, bestyrelsesmedlem, 
fhv. koncerndirektør i Novo Nordisk og direktør for FN’s 
 Global Compact og Bo Foged, adm. direktør i ATP, mødes i 
en  samtale om kommunernes rolle i den grønne omstilling, 
 herunder både i klimatil pas ning, implementering af ved-
varende energiprojekter og CO2-reduktion. 

Kl. 9.25 
Politisk ledelse af den grønne omstilling
Forandring kræver stærkt politisk lederskab, der kan sætte 
retning for indsatsen, og som kan være ledetråde for borgere 
og virksomheder, som skal gøre den grønne omstilling til 
virkelighed. 

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og 
 formanden for KL’s Klima- og Miljøudvalg giver deres syn på, 
hvordan politisk ledelse kan skabe de nødvendige rammer 
for en bæredygtig udvikling i samfundet.

Kl. 9.40  
De unge har ordet
Vi overlader scenen til nogle af de unge iværksættere, som 
er med til at finde på de grønne løsninger nu og i fremtiden. 
De får ordet i en samtale om at gå nye veje for at sikre den 
grønne omstilling gennem konkrete initiativer og løsninger. 
 
Nichlas Saul, medstifter og CEO hos FoodOP, et  digitalt 
 værktøj til at reducere madspild, Frederik Rubens  Steensgaard, 
CEO i BeCause, der er en platform for vurdering af bæredyg-
tige virksomheder samt Simon Weber, medlem af Ungeklima-
rådet og medstifter og medejer af Dansk Tang. De tre byder 
ind med, hvilke løsninger der skal til for at virkeliggøre ambiti-
onen om en fælles grønnere fremtid set med deres øjne. 
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Kl. 9.55 
Samtalesalon om lokale grønne partnerskaber  
Christian Ibsen, direktør i CONCITO, Jesper Nygård, adm. 
 direktør i Realdania og formanden for KL’s nye Ad hoc-udvalg 
for klimasamarbejde har en samtale om muligheder og 
 udfordringer i arbejdet med den lokale grønne omstilling 
med særligt fokus på de konkrete løsninger i kommunerne.

Kl. 10.10 
Uddeling af Kommunernes KLimapris 2022 
KLimaprisen overrækkes til en kommune, der har lavet det 
bedste bæredygtige samarbejde, innovative løsning eller skabt 
en ny måde at involvere borgerne på i den grønne omstilling. 

Kl. 10.40
Topmødedebatter om klima og grøn omstilling 
Deltagerne vælger en af tre sessioner

Styrk kommunens egen grønne omstilling – Radiosalen
Kommunerne er samlet set landets største bygningsejer, de 
har en stor bilflåde og står for størstedelen af det offentlige 
indkøb. Kommunerne køber varer og tjenesteydelser for 
knap 100 mia. kr. om året. Sessionen stiller skarpt på, hvor-
dan kommunen kan gå forrest og trække egen drift og for-
brug i en endnu grønnere retning.

Aktiv klimastrategi på tværs af kommunernes  
selskaber og organisationer – Det Lille Teater
Kommunerne har tæt kobling til almene boligselskaber og 
kan aktivt bruge deres ejerskab af forsyninger, trafikselskaber 
og havne til at fremme CO2-reduktion og klimatilpasning. 
Gennem aktivt ejerskab og ejerstrategier kan kommunen 
tage et vigtigt lokalpolitisk medansvar for at udvikle energi-
sektoren og grøn mobilitet. 

Lokalt politisk lederskab af den grønne  
omstilling – Europahallen 
Kommunerne har en væsentlig opgave i at facilitere samar-
bejder og tager også i stigende grad ansvar for at mobilisere 
og understøtte borgere, civilsamfund og virksomheder i at 
tage aktivt del i den grønne omstilling. Her er fokus på kom-
munernes mulighed for at drive omstillingen af lokalsamfun-
det i samarbejde med borgere og lokale virksomheder.

Kl. 11.15 
Topmødet slutter
Frokost ”to go”. 

Uddeling af  
Kommunernes KLimapris 2022
Klimakrisen er den største fælles globale udfordring. 
Det er lokalt, at internationale erklæringer og nationale 
målsætninger omsættes til konkret handling, som gør 
en forskel – både når klimaforandringerne skal håndte-
res, og når CO2-udledningen skal bringes ned. 

Og kommunerne er i fuld gang! Kommunerne arbejder 
i tæt samspil med borgere og virksomheder på at finde 
de rigtige løsninger. Dette arbejde fortjener større op-
mærksomhed og anerkendelse. Derfor indstifter KL en 
klimapris, som uddeles første gang i forbindelse med 
Kommunalpolitisk Topmøde 2022.
 
Prismodtageren er den kommune, som har udviklet 
den mest innovative, bæredygtige klimaløsning og 
 udvælges efter indstillinger fra kommunerne.

I dommerpanelet er Lars Tønder, professor ved In-
stitut fra Statskundskab på Københavns Universitet, 
 Katherine Richardson, professor og leder af Sustaina-
bility Science Center på Københavns Universitet samt 
Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning 
ved Aalborg Universitet. Derudover er nuværende 
formand og næstformand for KL’s Miljø- og Forsynings-
udvalg, borgmester Birgit S. Hansen og borgmester 
 Kenneth Muhs, en del af dommerpanelet.
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Livestreaming fra topmødet
Vi streamer live fra Kommunalpolitisk Topmøde 2022.  
Det gør vi for, at så mange som muligt kan være med. 

Kommunalpolitisk Topmøde 2022 kan streames fra KL’s 
konferenceplatform – Virtuelt KL. Link og loginoplysninger til 
platformen sendes ud i dagene op til topmødet.

Praktisk information

Følg topmødet
Følg med og deltag i debatten via Twitter på @kommunerne 
og #kltop22. 

Internet
Du kan gratis benytte wifi i Aalborg Kongres & Kultur Center.
Brugernavn: KL
Password: TOPMOEDE-2022

App
Hent Kommunalpolitisk Topmødes app. Søg efter 
 ”KL-konferencer” i App Store eller Google Play. Appen kan  
du bruge til at tage ordet under delegeretmødet. Derud-
over vil app’en blive brugt til at inddrage deltagerne under 
 Kommunalpolitisk Topmøde. 

Kontakt
KL’s sekretariat kan under topmødet kontaktes på  
tlf.: 9935 5535

InspirationsUnivers
Vi har inviteret fire udstillere med en tæt tilknytning til KL og kommunerne til  vores InspirationsUnivers,  
der kan findes i forhallen i Aalborg Kongres & Kultur Center 

Du kan møde følgende udstillere på Kommunalpolitisk Topmøde 2022:

DBC KOMBIT 
Kommunernes  
it-fællesskab

SKI 
Staten og Kommunernes 
Indkøbsservice

Komponent 
Kommunernes  
udviklingscenter
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