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Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra DF vedr. TV2s omtale af 
frås og misbrug i KL 
 
DF har i forlængelse af TV2-programmet ’En rigtig møgsag’ (sendt 14. no-
vember) fremsendt følgende spørgsmål: 
 

 Hvad mener borgmesteren og næstformanden for KL, at Aarhus 
Kommune får ud af medlemskabet af Kommunernes Landsforening 
set i forhold til bidraget på ca. 10 mio. kr.? 

 Borgmesteren og næstformanden for KL må gerne uddybe, om han 
mener, at medlemskabet er pengene værd? 

 Vil borgmesteren og næstformanden for KL arbejde for at eliminere 
frås og misbrug i Kommunernes Landsforening? I givet fald hvor-
dan? 

 Mener borgmesteren og næstformand for KL, at vi fortsat kan have 
tillid til KL, efter at TV2 programmet har vist en åbenlys ligegyldighed 
over for skatteborgernes penge? 

 
Besvarelse: 
 
Hvad mener borgmesteren og næstformanden for KL, at Aarhus Kommune 
får ud af medlemskabet af Kommunernes Landsforening set i forhold til bi-
draget på ca. 10 mio. kr.? 
 
Kommunerne opnår en række fordele ved at være i samme arbejdsgiveror-
ganisation. Medlemskabet sikrer adgang til og indflydelse på en bred og 
fleksibel overenskomstdækning. KL yder service med fokus på viden om de 
ca. 170 overenskomster og aftaler, der sikrer et fast administrationsgrundlag 
for håndtering af løn- og ansættelsesforhold for kommunens mange medar-
bejdergrupper. KL forhandler overenskomster med mere end 50 organisati-
oner på vegne af kommunerne og er dermed med til at sikre den løbende 
fredspligt på det kommunale arbejdsmarked. 
 
Gennem relevante netværk med andre kommuner (ERFA-kredse) har kom-
munerne og KL løbende et tæt samarbejde om aktuelle temaer inden for 
arbejdsgiverspørgsmål, og viden formidles også i lukkede intranet (Arbejds-
giverweb). 
 
Kommunerne modtager aktuel information om arbejdsgiverforhold, herunder 
overenskomstfornyelser, og har fuld adgang til rådgivning og bistand inden 
for alle aspekter af arbejdsgiverrollen fra KL's sekretariat i konkrete sager. 
Konkrete sager kan have mange aspekter. Individuel rådgivning og fortolk-
ningsbistand ydes i sager om lokal løn, og i vanskelige personale- og af-
skedssager, herunder forberedelse af evt. voldgifts- og retssager. Der ydes 
bistand i Arbejdsretten ved overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, særlig 
bistand i konkrete sager og KL er part ved fortolkningstvister, når en sag ikke 
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kan løses lokalt. KL varetager endvidere kommunens arbejdsgiverinteresser 
i sager om overenskomstbrud og KL er dommer ved voldgifter og afskedi-
gelsesnævn. 
 
Alternativt vil de enkelte kommuner selv skulle opbygge egen administration 
og ekspertise i forhold til forhandling og administration af overenskomster, 
hvilket vil medføre øgede udgifter og sårbarhed i forhold til pres fra de fagli-
ge organisationer. 
 
Herudover varetager KL som bekendt forhandlingerne med staten om kom-
munernes overordnede økonomiske rammer, herunder kompensation for 
ændret lovgivning mv. (de såkaldte DUT-sager). KL er høringspart i forbin-
delse med ny lovgivning, der vedrører kommunerne, og KL varetager kom-
munernes interesser i forhold til økonomi og lovgivning på sektorområderne. 
KL vejleder kommunerne om lovgivning mv. på de kommunale opgaveom-
råder, og endelig har KL en rolle i forhold til at sikre videndeling mellem 
kommunerne omkring opgavevaretagelsen i bred forstand. 
 
Borgmesteren og næstformanden for KL må gerne uddybe, om han mener, 
at medlemskabet er pengene værd? 
 
Jeg mener jævnfør ovenstående, at medlemskab af KL er både nødvendigt 
og værdifuldt. 
 
Vil borgmesteren og næstformanden for KL arbejde for at eliminere frås og 
misbrug i Kommunernes Landsforening? I givet fald hvordan? 
 
Som omtalt i programmet ”En rigtig møgsag” havde KL for et år siden en 
intern sag, som førte til, at en medarbejder sagde sin stilling op med udgan-
gen af den følgende måned i forlængelse af nogle interne undersøgelser og 
flere møder med direktionen, og at en anden efterfølgende blev afskediget.  
Sagen har vist, at der i ét kontor i KL var en adfærd med blandt andet dyre 
rejser og indkøb, som var helt uacceptabel. På baggrund af sagen har KL’s 
direktion oprustet på controlling-funktionen og gennemgået retningslinjer 
med det formål at sikre, at det ikke kan ske igen.  
I øvrigt er det korrekt, som det har været beskrevet i medierne, at det min-
dretal i KL’s nuværende bestyrelse, som jeg er en del af, havde ønsket at få 
gennemført en uvildig revisions-undersøgelse på baggrund af sagen. 
 
Mener borgmesteren og næstformand for KL, at vi fortsat kan have tillid til 
KL, efter at TV2 programmet har vist en åbenlys ligegyldighed over for skat-
teborgernes penge? 
 
Jeg mener, at man fortsat kan have tillid til KL, som efter min vurdering har 
reageret ansvarligt på baggrund af den såkaldte ”møgsag”. Jeg mener dog, 
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at en uvildig revisionsundersøgelse i givet fald ville kunne fjerne den sidste 
rest af en eventuel mistillid, som måtte være til stede. 
 
 
 
 
 
 
Jacob Bundsgaard 
  / 
   Niels Højberg 


