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Til kommunalbestyrelsen  

Kære kommunalbestyrelsesmedlemmer  

 

Et nyt år er startet, og det politiske arbejde er i fuld gang.  

 

Ambition: Større inddragelse – stærkere sammenhold 

KL holdt i sidste uge repræsentantskabsmøde. Her drøftede vi især den 

økonomiske situation og flygtninge- og integrationsopgaven, som de to 

allervigtigste udfordringer for KL og kommunerne lige nu. 

 

Den store integrationsopgave, der følger af flygtningestrømmen, stiller os 

i en ny økonomisk situation. Der er ingen, der ved, om flygtningestrøm-

men tager af, eller om landet er kommet i en situation med permanent og 

løbende befolkningsvækst.  

 

Integrationsopgaven skal løses i kommunerne. Men de mange, der får 

ophold i Danmark, vil have direkte indvirkning på en bred vifte af lokale 

velfærdsområder. Det skal vi have både rammer og økonomi til. Det er 

afgørende, at flygtninge hurtigst muligt bliver en del af det danske ar-

bejdsmarked, og her spiller erhvervslivet og civilsamfundet også en vigtig 

rolle.  

 

KL er klar til de forestående to-parts- og tre-partsforhandlinger, som re-

geringen inviterer til. Udgangspunktet er, at der er sket et markant skifte i 

dansk økonomi og politik fra sommeren 2015, hvor hundredevis af flygt-

ninge gik på motorvejen ved Rødby.  

 

Justeret proces for økonomiforhandlingerne 

KL er ved at forberede de årlige økonomiforhandlinger med regeringen. 

Vi går et udfordrende forår i møde. Omprioriteringsbidraget betyder, at 

Folketinget har reduceret kommunernes udgiftsloft med 2,4 mia.kr. før 

forhandlingerne, hvilket selvsagt gør udfordringen større. Det er derfor 

endnu mere vigtigt, at vi holder en tæt kontakt til hinanden.  

 

./. KL vil styrke dialogen og kommunikationen med kommunalbestyrelserne. 

I år fordobler vi de regionale møder fra tre til seks, og mødetidspunkterne 

er lagt, så det gerne skulle være praktisk muligt for flere økonomiudvalgs-

medlemmer at deltage. Mødeformen vil blive justeret, så der, ud over op-

læg fra os, bliver plads til debat med både os og på tværs af kommuner. 

Vi håber, at mange af jer vil deltage i møderne. Invitationen til møderne 

er vedlagt. 
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KL vil også styrke kommunikationen op til, under og efter forhandlin-

gerne. Vi vil lægge vægt på, at ”baggrundstæppet” for forhandlingerne 

står klart, og vi vil søge at involvere flere borgmestre og kommunalpoliti-

kere for på den måde at få flere kommunale stemmer i den offentlige de-

bat. Endelig vil vi prioritere kommunikationen med jer i hele forløbet fx 

ved at skrive oftere til jer.  

 

Kommunestyret i udvikling – fremtiden skabes nu 

Vi er meget optaget af, hvordan det repræsentative demokrati og kommu-

nestyret udvikler sig. Kommunestyret er et andet, end for 10 år siden, og 

det vil se anderledes ud om 5-10 år. Vi har en vigtig fælles opgave i lø-

bende at udvikle kommunestyret, så det kan håndtere fremtidens udfor-

dringer.  

 

./. Bestyrelsen har efter en række drøftelser i de fem KKR sammenfattet 

kommunestyrets udfordringer, styrker og sigtepunkter for den videre ud-

vikling. KL vil i år afholde regionale konferencer om ”Kommunestyret i ud-

vikling”. Her sætter vi rammerne for, at borgmestre og kommunalpoliti-

kere kan drøfte de temaer, vi har slået an i fortællingen om ”Fremtidens 

kommunestyre”.   

 

Flere gode resultater skal fremhæves.  

Midt i alle udfordringerne er der også resultater, der skal fremhæves. Det 

er tydeligt, at når vi går sammen om de store dagsordener, er den kom-

munale stemme tydeligst og indflydelsen størst.  

 

På det seneste har KL og kommunerne sat nye dagsordner og fundet nye 

løsninger. F.eks. i udviklingen af det nære sundhedsvæsen, i digitalise-

ringsindsatsen, i arbejdet med vækst og udvikling i hele landet og i imple-

menteringen af de store reformer på folkeskole- og beskæftigelsesområ-

det.  

 

Vi ser frem til dialogen med jer om den fortsatte udvikling af kommune-

styret. Kommunerne er også i fremtiden omdrejningspunktet for dialogen 

med borgerne og for de lokale prioriteringer og udviklingen af den lokale 

velfærd.  

 

 
Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm    

Jacob Bundsgaard 

 


