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Til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer 

Kære kommunalbestyrelser 

Først og fremmest tillykke med valget og velkommen til det kommunalpo-

litiske arbejde og til KL.  

 

En ny valgperiode er begyndt. Det er altid noget særligt. Forude venter 

både muligheder, der skal bruges, og udfordringer, der skal håndteres, 

og I skal som nyt hold lære hinanden at kende og finde jeres egen form 

på det kommunalpolitiske arbejde. 

 

Vi vil gerne benytte anledningen til at sætte nogle ord på KL som kommu-

nalbestyrelsernes forening som afsæt for vores samarbejde i den nye 

valgperiode.  

 

KL – Kommunernes Landsforening  

KL er interesse-, medlems- og arbejdsgiverorganisation for de 98 kom-

muner. KL's mission er at bidrage til at fastholde og udvikle et stærkt lo-

kaldemokrati. KL er til for jer og arbejder for at skabe de bedst mulige vil-

kår for kommunerne, så de også i fremtiden er en hjørnesten i velfærds-

samfundet.  

 

Det er KL's fornemste opgave at varetage alle 98 kommuners interesser og 

sikre, at kommunalbestyrelserne har både økonomisk og politisk råderum.  

Den opgave kan KL kun løse, hvis der løbende er tæt dialog med jer.  

 

En stærk kommunal stemme 

KL er stærkest, når alle kommuner og KL formår at stå sammen om en linje.  

Det gælder både i konkrete sager – fx på sundhedsområdet, på beskæftigel-

sesområdet og i sager om den kommunale økonomi – og når vi offensivt ar-

bejder for at præge udviklingen af velfærdssamfundet og rammerne for 

vækst og udvikling. 

  

Selvom de 98 kommunalbestyrelser har forskellige vilkår, rammer og udfor-

dringer, lykkes vi i langt de fleste tilfælde med at finde en fælles linje og en 

stærk kommunal stemme. Det skyldes ikke mindst, at kommunalbestyrel-

serne er rigtig gode til at bøje sig mod hinanden, når det er nødvendigt for 

det fælles bedste.  

 

Der er dog ét område, hvor vi ikke kan finde et synspunkt, der samler os 

alle, og det er i forhold til udligningen mellem kommunerne. Her er kommu-

nernes interesser så forskellige, at KL aldrig vil kunne samle kommunerne. 

Udligningssystemet er et folketingsanliggende. Det er ikke bare et spørgs-

mål om teknik og modelberegninger. Det er i høj grad en politisk afvejning af 
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mange forskellige hensyn. Og den afvejning kan kun foretages på Christi-

ansborg.  

 

KL har i december 2017 besluttet at trække sig fra det aktuelle arbejde i det 

såkaldte Finansieringsudvalg. Udvalget er et embedsmandsudvalg, som lø-

bende laver analyser af kommunernes finansieringsgrundlag. KL's rolle i ud-

valget har været at sikre, at forskellige kommuners synspunkter blev repræ-

senteret i arbejdet, og at analyserne foretages på et objektivt og solidt fagligt 

grundlag. Som situationen er nu, kan drøftelserne i udvalget let få en politisk 

karakter, og derfor har KL besluttet at træde ud af det aktuelle arbejde i ud-

valget.  

 

Dialog, inspiration og erfaringsudveksling  

Som politisk organisation har KL en bestyrelse, et formandskab, en række 

fagudvalg, fem Kommunekontaktråd (KKR) og et repræsentantskab, hvis 

medlemmer alle er borgmestre og kommunalpolitikere. Derudover er KL 

vært ved en række konferencer på de forskellige kommunale områder, lige-

som vi laver partnerskabsprojekter og afholder temadage og fyraftensmøder. 

Her håber vi at møde rigtig mange af jer.  

 

Formålet er at give jer inspiration til det kommunalpolitiske arbejde, skabe en 

platform for erfaringsudveksling på tværs af kommuner og sammen drøfte de 

fælleskommunale dagsordner.   

 

En gang om året holder KL Kommunalpolitisk Topmøde. Det er en mulighed 

for at mødes på tværs af kommuner og drøfte aktuelle kommunalpolitiske te-

maer. Her deltager også en lang række landspolitikere. Alle kommunalbesty-

relsesmedlemmer er velkomne.  

 

I år ligger topmødet den 8. og 9. marts 2018. Det er et valgdelegeretmøde, 

hvor medlemmerne af KL's bestyrelse bl.a. bliver valgt. Der bliver også fokus 

på aktuelle politiske temaer som det nære sundhedsvæsen, folkeskolen, 

kommunal erhvervsfremme, vækst og beskæftigelse, betydningen af digitali-

sering og ny teknologi for den lokale velfærdsudvikling og den videre udvik-

ling af det lokale demokrati. 

 

Vi vil desuden opfordre jer til at følge KL på Twitter og KL’s facebookside 

www.facebook.com/kommunerne og til at tilmelde jer KL's daglige nyheds-

brev på www.kl.dk.  

 

Vi glæder os til samarbejdet i den nye valgperiode. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Martin Damm 

Kristian Wendelboe 

http://www.facebook.com/kommunerne
http://www.kl.dk/

