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Vidensdelingen skal fortsætte, men alle fysiske
konferencer er aflyst. Samtidig forventer KL at
komme ud af året med et underskud.

tekst MADS BRANDSEN

Mens det diskuteres om anden
bølge af coronavirussen er over
os, er det en kendsgerning, at
stadig flere kommuner er for-
sigtige, når det kommer til at
sendemedarbejderne afsted til
konferencer og større fysiske
møder rundt i landet.
Det har KL nu taget bestik af
og har valgt at aflyse samtlige
faglige konferencer, topmøder
og andre arrangementer, hvor
mange kommunale medarbej-
dere og politikere samles fra
alle dele af landet.

– Det er med blødende hjer-
te, vi træffer den beslutning.
Vores konferencer er omdrej-
ningspunktet for den faglige
vidensdeling, der er mellem
kommunerne og mellem os og
kommuner, siger KL’s admi-
nistrerende direktør Kristian
Wendelboe.
I stedet vil KL nu sætte turbo
på udviklingen af digitale mø-
der, så erfaringsudvekslin-
gen og netværksdannelsen på
tværs af kommunerne kan fort-
sætte. Alt tyder nemlig på, at
digitalemøder er kommet for at
blive – coronavirus eller ej.

– Vi forsøger ikke at foregøgle,
at det er det samme at holde
en virtuel konference som en
fysisk, for det er det ikke.Men
hele corona-forløbet har på den
anden side også lært os, at vi
kanmeget digitalt, siger Kri-
stianWendelboe.

Ingen hjælpepakker
Da en betragtelig del af KL’s
indtægter kommer fra netop
konferencer og større møder
inden for de enkelte fagområ-
der, ser organisationen trods
fokus på at nedbringe udgifter-
ne mest muligt ind i et under-
skud for 2020.
– Vi kan tåle det slag, og vi
kommer ikke til at søge hjæl-
pepakker. Der er en forståelse
for, at 2020 bliver et dårligt år
økonomisk for KL, fastslår Kri-
stianWendelboe.
Sidste år havde KL et overskud

på lidt under en halv million
kroner, mens egenkapitalen
var på knap 784millioner kro-
ner.
Det er dog ifølge KristianWen-
delboe endnu for tidligt at sige,
hvor stort underskuddet bliver.
KL’s direktør lægger ikke skjul
på, at der er mange uvisheder,
når vi engang kommer om på
den anden side af coronaens
hærgen.
– Vi har gjort osmange erfarin-
germed at holde borgmester-
møder og kommunaldirektør-
møder digitalt. Det ermeget
effektivt, hvis der ermeget
envejsinformation,men til dia-
log er det ikke så godt. Jeg tror
stadig, der vil være et behov for
atmødes fysisk, for det funge-
rer altså bedst at netværke, når
man står over for hinanden, si-
ger KristianWendelboe.
•mdbr@kl.dk

Alle konferencer bliver digitale

Det ermed
blødende hjerte, vi
træffer den beslut-

ning. Vores konferencer er
omdrejningspunktet for den
faglige vidensdeling, der er
mellem kommunerne og
mellem os og kommuner.
KL’s administrerende direktør KristianWendelboe.
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