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Vedrørende: VS: Tilbud om KL's deltagelse i ØA21-drøftelser i kommunalbestyrelser
Hej Eva
Bilag til det åbne meddelelsespunkt. Vil du lægge på punktet?
Med venlig hilsen
Henrik Kruuse
Kommunaldirektør
Direktion
Direkte telefon
9966 7003
E-mail
kru@vesthimmerland.dk
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Klik her for at læse mere om, hvordan Vesthimmerlands Kommune behandler dine personoplysninger

Fra: KL [mailto:KL@kl.dk]
Sendt: 22. april 2020 10:44
Til: Omer Ciric
Emne: Tilbud om KL's deltagelse i ØA21-drøftelser i kommunalbestyrelser

Denne mail er sendt til alle 98 borgmestre, KL's bestyrelse samt alle 98 kommunaldirektører
Kære borgmestre
Vi har stået i en helt ekstraordinær situation i de sidste seks uger som følge af corona-epidemien. Ingen af os har prøvet noget lignende før.
Kommunerne har igennem hele perioden løftet en svær opgave på imponerende vis. Og i den seneste uge er vi for alvor kommet i gang med at
bidrage til en forsigtig genåbning af samfundet, hvilken er en om muligt endnu vanskeligere øvelse end nedlukningen og hele perioden med
nødpasning, nødberedskaber m.m.
Men selvom håndteringen af corona-epidemien har fyldt og fylder meget, så er der andre dagsordener, som vi ikke kan ignorere. Det gælder ikke
mindst forhandlingen af økonomiaftalen for 2021.
Da alt stadig var normalt, opfordrede vi i KL til, at alle kommunalbestyrelser drøfter den økonomiske situation op til budgetlægningen for 2021. Vi
spurgte: Hvordan er billedet, hvor er I udfordret og hvilke forudsætninger er i forandring. Samtidig tilbød vi, at KL gerne ville deltage i denne
drøftelse. Håndteringen af corona-epidemien førte imidlertid til, at alle disse planer måtte sættes til side. Tiden har ikke været til den proces, som vi
havde planlagt og ønsket.
Men jeres tilbagemeldinger til KL om jeres økonomiske situation er meget vigtig for os og har stor betydning for, at KL’s bestyrelse kan være bedst
mulig klædt på til forhandlingerne med regeringen. Derfor vil vi nu gerne tilbyde, at KL stiller op til en virtuel drøftelse, hvis I vurderer, at dette vil
have en værdi i forhold til de drøftelser, I har lokalt. Vi forestiller os at kunne deltage i 30-45 minutter inden for de næste tre-fire uger. Det vil enten
være et af bestyrelsesmedlemmerne eller en fra sekretariatet, der deltager i drøftelsen. Hvis I er interesseret i dette, så meld meget gerne tilbage
til Hjalte Nordman Bie på hnb@kl.dk.
Uanset om et virtuelt oplæg passer ind i jeres planer eller ej, så vil vi meget gerne modtage input fra jer. I er velkomne til enten at skrive eller ringe
til cheføkonom Morten Mandøe (mom@kl.dk, 33703410 ), kontorchef Claus Ørum (cmo@kl.dk, 33703158) eller KL’s adm. direktør Kristian Wendelboe
(kwe@kl.dk, 33703390) i forlængelse af jeres drøftelser. Linjerne står naturligvis også åbne, skulle I have spørgsmål eller kommentarer forinden.
Med venlig hilsen
Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe
KL Logo

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København

