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eksempel børne-, sundheds-/ældre-
og socialområdet i forhold til budget
2022?
Konferencen bliver således afsæt-
tet til at tage en politisk drøftelse
af, hvor velfærdssamfundet skal be-
væge sig hen, og hvordan de aktuelle
udfordringer på de store velfærds-
områder kan tackles.

Hvilke scenarier ser vi ind i?
Årets KØF rammesættesmed en
makroøkonomisk analyse af over-
vismand Carl-JohanDalgaard om,
hvordan dansk økonomi ser ud, og
hvilke scenarier vi ser ind i de kom-
mende år. Hvilken betydning har
disse for råderummet og for de of-
fentlige forbrugsmuligheder?

Kvalitet for Else, Niels
og alle andre
Derefter tager vi fat på at drøfte,
hvordan kommunerne som vel-
færdsproducenter kan levere en ser-
vice, der både i indhold og kvalitet
kan favne alle borgere. En debat, der
ikkemindst har fyldt over somme-
ren, hvor vi alle kompå fornavnmed
Else ogNiels, og hvor deres oplevel-
ser på plejehjem har skabt en vigtig
debat om, hvordan vi sikrer kvalite-
ten i de kommunale tilbud.
Den offentlige sektor har en bunden

opgavemed at skulle imødekomme
behovene hos både sårbare borgere,
som skal genvinde ressourcer, og
borgere, der sætter ord på deres for-
ventninger til den offentlige sektor.
Hvordan løser vi bedst denne kom-
plekse udfordring, og hvad betyder
det for velfærdssamfundets legitimi-
tet, hvis nogle borgere vælger kom-
munernes velfærdstilbud fra?Hvori
består den politiske ledelsesopgave
for at lave en tilbudsvifte, der favner
bredt, og hvad er der i værktøjskas-
sen for at støtte bedstmuligt op om
alle borgerne? Er en nærhedsreform
en del af svaret?
Tværgående chefredaktør for Al-
tinget ogMandagMorgen Lisbeth
Knudsen leverer som velfærdsiagt-
tager sin analyse af, hvordan det
egentligt ser udmed kvaliteten i
de kommunale velfærdstilbud. Det
leder til en debat i to spor, hvor to
borgmestre og blandt andre forsker
i velfærd fra Aarhus Universitet,
Carsten Jensen, og politisk redaktør
på TV2, TroelsMylenberg, først vil
debattere, hvordan vi sikrer og løfter
kvaliteten for alle borgere.
Derefter vil debatten fortsættemed
postdoc, AndreasHagedornKrog,
stadsdirektør Niels Højberg fra
Aarhus Kommune og leder af de-
mensplejehjemmet ’Dagmarsminde-

Med coronakrisen har kommunerne i den grad skullet tilpasse leveringen af velfærd. Har den
nye virkelighed sat nye pejlemærker? Og hvordan skaber vi fremadrettet en tilbudsvifte, som
favner alle borgerne? Det er omdrejningspunktet for Kommunaløkonomisk Forum 2021.

I januar 2021 inviterer KL traditio-
nen tro til Kommunaløkonomisk
Forum (KØF). Denne gang under
overskriften ”Ny virkelighed – ny
velfærd?”. På grund af den aktuelle
situation er konferencen blevet ny-
fortolket, så den sendes live fra KL’s
studie som et virtuelt arrangement.

Nye veje
Baggrundstæppet for konferencen
er den aktuelle pandemi, sommed ét
har ændret vilkårene for dansk øko-
nomi og givet benspænd i leveringen
af den offentlige velfærd. Benspænd,
somhar været besværlige, men også
kreativitetsfremmende og tanke-
vækkende.
2020 har på allemåder været et
usædvanligt år, som trækker spor i
samfundsdebatten, og som efterla-
der enmasse ubesvarede spørgsmål,
som vi adresserer på KØF:Hvordan
får vi råd til det hele i en tid, hvor
coronakrisen har sat sit præg på
kommunernes økonomi og råderum,
samtidigmed at udfordringer såsom
klima og demografi fortsat er aktuel-
le? Hvordan sikrer vi os, at kommu-
nerne kan levere den højestmulige
kvalitet i velfærdsydelserne inden-
for den økonomi, der er til rådighed?
Og hvilke drøftelser bør vi tage på
de store velfærdsområder som for
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en omsorgsoase’, May Bjerre Ejby,
om, hvilkemuligheder vi konkret
har for at sikre kvaliteten i praksis.

2. generationsreformer?
Efterfølgende skal vi høre omRege-
ringens nye kommission for andenge-
nerationsreformer. For hvordan sik-
rer vi os, at alle kommermed i en tid,
hvormange unge for eksempel stadig
ikke får en uddannelse, og dimit-
tendledigheden er høj?Hvorfor der er
behov for en kommission, hvad skal
den, og hvordan den vil gå til opga-
ven?Hvilken rolle skal kommunerne
spille?Det vil formand forKommissi-
onen for andengenerationsreformer,
Nina Smith, løfte sløret for.

Rundt om budget 2022
Budgetprocessen for 2022 står for
døren, og til den har vi samlet de
vigtigste budskaber og indspark til
kommunalbestyrelsens drøftelser.
Foruden et besøg på de store vel-
færdsområder, som unge-, sund-
heds-/ældre- og socialområdet,
stiller vi skarpt på den grønne om-
stilling, og hvordan kommunerne
fårmest CO2 reduktion for pengene.
Her vil formand for Klimarådet, Pe-
terMølgaard, give sit bud på, hvor-
dan kommunerne bedst kan bidrage
til denne dagsorden.

Kommunalvalget kommer
2021 er som bekendt valgår i kom-
munerne. Derfor får vi en politisk
analyse af det kommende kommu-
nalvalg med trends og tendenser
bl.a. af politisk kommentator Søs
Marie Serup. Derudover vil ekspert
i politisk digital kommunikation,

Benjamin Rud Elberth, give tips og
tricks til kommunalpolitikernes
brug af sociale medier op til valget.
Med en kombination af både de store
sigtelinjer og konkrete indspark skal

vi omkring demest aktuelle velfærds-
dagsordenermedbesøg fra eksperter,
velfærdsiagttagere og politikere.
Velmødt til KØF torsdag d. 14. januar
2021 – sammen hver for sig.•

DEN OFFENTLIGE SEKTOR
HAR EN BUNDEN OPGAVE

MED AT SKULLE IMØDEKOM-
ME BEHOVENE HOS BÅDE SÅRBARE

BORGERE, SOM SKAL GENVINDE
RESSOURCER, OG BORGERE, DER

SÆTTER ORD PÅ DERES FORVENTNIN-
GER TIL DEN OFFENTLIGE SEKTOR.
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