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Borgmesteren 

Kommunalbestyrelsen 

Udvalg med ansvar for børne-, ældre-, social- og sundhedsområdet 

Socialforvaltningen 

Sundhedsforvaltningen 

Indbydelse til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum den 10.- 11. 

juni 2021 

 

KL indbyder kommunale politikere og embedsmænd til at deltage i Social- og 

Sundhedspolitisk Forum torsdag den 10. juni til fredag den 11. juni 2021. 

Konferencen afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center.  

 

Det forventes, at konferencen kan afholdes som en fysisk konference, og der 

vil selvfølgelig blive taget højde for alle restriktioner, som vil være gældende 

til juni.  

 

”Velfærd kræver valg”. Det er overskriften for dette års Social- og Sund-

hedspolitiske Forum. Hver dag træffer kommunale politikere, medarbejdere 

og ledere valg, som påvirker livet for de mennesker, som bor i kommunen. 

Valg, som skal balancere mange forskellige hensyn. Det handler om hen-

synet til den enkelte borgers behov overfor faglige standarder og systematik-

ker. Om spændet mellem ressourcer og ambitioner og om behovet for både 

tempo og gennemsigtighed.  

 

De store velfærdstemaer, som tegner sig i horisonten for 2021, handler lige 

præcis om de svære, men nødvendige valg, som skal træffes hver dag i 

kommunerne. Det handler om, hvilke rammer vi som samfund sætter for de 

lokale beslutninger. Om vi taler lokalt råderum, debatten om kvalitet og rets -

sikkerhed på handicapområdet eller udsatte børn og voksnes trivsel og 

sundhed, så peger det tilbage på lige netop det: ”Velfærd kræver valg!”  

 

Men er vi som samfund gode nok til at skabe rammerne for de valg, som 

skal træffes hver dag i de kommunale maskinrum? I kommunerne oplever vi, 

at omfanget af opgaver og forventninger stiger, mens ressourcerne er 

knappe. Det skaber utydelige rammer og gør svære valg endnu sværere.  

Pilen peger i flere retninger: På os som kommunalpolitikere, på regeringen, 

på folketingets medlemmer, på vores ledelser og på civilsamfundets organi-

sationer. 

 

På Social- og Sundhedspolitisk Forum 2021 sætter vi fokus på syv temaer, 

som alle på forskellig vis kræver, at vi taler sammen om det helt centrale 

spørgsmål: Hvordan får vi som kommuner nogle rammer, der i højere grad 

understøtter kvalitet i indsatsen og med blik for den enkelte borger og den-

nes individuelle behov? 
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På konferencen vil vi tage afsæt i følgende syv temaer:  

• En tid efter covid-19 – hvor står borgerne, hvad skal kommunerne? 

• Hvorfor og hvornår skal vi have forskellige kommunale serviceniveauer? 

• Udfordringer for børn af psykisk sårbare – hvordan sikrer vi tidlig og ret-

tidig indsats? 

• Hvordan styrker vi kvalitet og inddragelse i indsatsen for børn og unge 

med autisme? 

• Fortællinger og oplevelser fra anbragte børn og unge. 

• Forebyggelse af ulighed i sundhed for borgere med kronisk sygdom. 

• Fremtidens styring og ledelse af ældreplejen. 

 

I kan læse mere om temaerne på http://tilmeld.kl.dk/Forum2021. Her er det 

også muligt at se information om tilmelding, deltagergebyr, hotel reservation 

m.v. 

 

Eventuelle henvendelser vedrørende konferencen kan rettes til:  

– Chefsekretær Pernille Rasmussen, plp@kl.dk, 3370 3391 

– Specialkonsulent Andreas Schløer Madsen, ansm@kl.dk, 3370 3153 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Ulrik Wilbek 

 

 

 

 

Jette Skive 

 

 

 
Christian Harsløf 

 

 

  

 

http://tilmeld.kl.dk/Forum2021
mailto:plp@kl.dk
mailto:ansm@kl.dk

