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Til borgmesteren og  

kommunalbestyrelsesmedlemmerne 

Invitation til fyraftensmøder 

Rammerne for kommunernes budgetlægning fastlægges ved de årlige 

økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL. Forhandlingerne foregår 

normalt i perioden ultimo maj – medio juni.  

 

De årlige forhandlinger og økonomiaftaler er vigtige. De har stor betyd-

ning for kommunalbestyrelsens politiske og økonomiske råderum.  

 

Inden forhandlingerne går i gang, er det vigtigt, at KL har et klart billede 

af udfordringerne i kommunerne og de temaer, der skal have høj prioritet 

i forhandlingerne. Det forudsætter en tæt dialog mellem KL og kommu-

nalbestyrelserne. KL inviterer derfor til fire fyraftensmøder: 

 

– Onsdag den 11. april 2018 kl. 16.00-18.00 på Vesthimmerland Råd-

hus, Vestre Blvd. 7, 9600 Aars. 

 

– Torsdag den 12. april 2018 kl. 16.00-18.00 på Middelfart Rådhus, Ny-

torv 9, 5500 Middelfart. 

 

– Tirsdag den 17. april 2018 kl. 16.00-18.00 på Allerslev Skole i Lejre 

Kommune, Bispegårdsvej 2, 4320 Lejre. 

 

– Torsdag den 26. april 2018 kl. 15.30-17.30 på Gentofte Rådhus, 

Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund. 

 

Møderne er for borgmestre, økonomiudvalgsmedlemmer, udvalgsfor-

mænd og kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ønsker at høre nærmere 

om forhandlingssituationen og om muligheder og udfordringer i forhold til 

budgetlægningen, og som ikke mindst har lyst til at bidrage til drøftel-

serne af, hvad der skal være de prioriterede forhandlingstemaer.  

 

På mødet vil der også blive mulighed for at høre om situationen omkring 

overenskomstforhandlingerne for 2018, og hvad der tegner sig.   

 

KL håber at rigtig mange har lyst til at deltage i fyraftensmøderne. Mø-

derne er en central del af KL's forberedelse til forhandlingerne. Samtidig 

er det en god anledning til at mødes med politiske kolleger fra andre 

kommuner.  

 

Dagsorden vil i hovedtræk være følgende: 

 

– Velkomst ved borgmesteren i værtskommunen 
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– Kommunernes økonomi 2019, forhandlingssituationen og mulige for-

handlingstemaer v. KL's formand 

– Politiske gruppedrøftelser på tværs af kommuner om de lokale udfor-

dringer og indspark til KL's bestyrelse om de vigtigste fælles prioriterin-

ger i forhandlingerne 

– Hovedpointer fra gruppedrøftelserne  

– Oplæg om og drøftelse af perspektiverne ved overenskomsterne for 

2018  

 

Tilmelding foregår via hjemmesiden: http://tilmeld.kl.dk/fyraftensmoe-

der2018  

 

Der er frist for tilmelding den 23. marts 2018.  

 

Spørgsmål angående tilmeldingen kan rettes til Lise Wolff ( lnn@kl.dk; 

3370 3218) 

 

Vi håber at se rigtig mange af jer til møderne.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm 

Kristian Wendelboe 
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