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Høje udgifter til blandt andet bo-
liger, fly og bespisning fik mange 
kommuners udgifter til Folke-
mødet 2016 til at svulme op.

: udgifter
Jens Holm
jens@kommunen.dk

0 til 463.418 kr. Så meget 
svinger kommunernes udgif-
ter til alt fra overnatning, 
taxier, færger, fly, øl, vin til 
mad, når repræsentanterne 
sendes til Folkemøde på 
Bornholm. 

Det viser en aktindsigt i 
udgifterne til Folkemødet 
2016, som samtlige kommu-

ner har besvaret til Kommu-
nen.

Udgifterne er dog givet rig-
tig godt ud, lyder det.

En af de kommuner, der har 
brugt flest penge, er Helsin-
gør Kommune. Her brugte 
man 179.610 kroner på at sen-
de 18 personer afsted til Born-
holm, viser en aktindsigt i 
kommunens udgifter til Fol-
kemødet 2016.

- Vi inviterede hele byrådet 
med. Tidligere var det sådan, 

at det kun var borgmesteren, 
der var med. Her var vi en del 
i kommunen, der syntes, at vi 
blev koblet af netværket og 
nogle af de fantastiske arran-
gementer, der var derovre, 
forklarer viceborgmesteren i 
Helsingør Kommune, Henrik 
Møller (S).

Den største streg i regnin-
gen var de 66.770 kroner, som 
kommunen måtte betale til 
Gudhjem Vandrerhjem for 
sin indkvartering.

- Priserne til Folkemødet er 
blevet højere, men det er de 
jo så også for alle andre, siger 
Henrik Møller. 

Den næststørste udgift var 
flyveturen fra København, 
som kostede 49.462 kroner, 
mens den tredjestørste udgift 
var selve forplejningen, som 

kostede kommunen lidt over 
45.000 kroner.

- Det er for mange penge, og 
det er for svært at styre, når 
det er så mange, der bliver 
sendt afsted. I år er vi ved at 
finde et leje, hvor vi stadig er 
til stede på Folkemødet. I år 
får hvert parti lov til at få én 
person med. Det er der selv-
følgelig nogle, der er ærgerli-
ge over, men sådan er det jo, 
fortæller Henrik Møller.

Værdien overgår udgiften
Ifølge viceborgmesteren fra 
Helsingør overstiger fordele-
ne ved at deltage i Folkemø-
det klart de omkostninger, 
der er forbundet med rejseak-
tiviteten.

- Det er netværksdannelsen 
og mulighederne for at blive 

inspireret, der er fordelene 
ved det, siger Henrik Møller.

Han fremhæver samtidig, at 
det blandt andet er lykkedes 

at tiltrække en stor kulturbe-
givenhed til området, som 
kan tilskrives deltagelsen i 
Folkemødet 2016.

Nul til hundredtusinder: 
Så meget svinger kommunernes 
Folkemøde-udgifter

Så meget har regionerne brugt

Region Hovedstaden 559.272

Region Midtjylland 511.617

Region Nordjylland 214.537

Region Sjælland 373.005

Region Syddanmark - Syddansk Vækstforum 106.649

Informationerne om regionernes udgifter er baseret på research fra DR P1-pro-
grammet Efterforskerne, der har arbejdet med en historie omkring udgifterne til 
Folkemødet samtidig med Kommunen.
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Kommune Udgift (kr.)

København 463.418

Ringkøbing-Skjern 355.000

Helsingør 179.610

Guldborgsund 144.299

Slagelse 142.308

Vejle 140.823

Holbæk 137.781

Odense 131.807

Aarhus 103.674

Odsherred 89.475

Assens 84.181

Kalundborg 72.858

Roskilde 67.073

Thisted 62.480

Sønderborg 61.457

Kolding 57.778

Frederiksberg 56.472

Vordingborg 55.906

Fredericia 52.987

Gladsaxe 48.978

Horsens 41.262

Hedensted 39.397

Lolland 37.976

Hjørring 37.854

Nordfyn 37.035

Varde 35.556

Herlev 35.407

Langeland 32.263

Lejre 30.166

Samsø 29.871

Kerteminde 28.643

Vallensbæk 28.041

Skanderborg 23.979

Aalborg 22.576

Gentofte 22.534

Stevns 21.482

Syddjurs 21.096

Næstved 19.690

Svendborg 18.230

Hvidovre 16.690

Dragør 16.003

Egedal 13.900

Favrskov 11.131

Rudersdal 10.793

Køge 10.565

Rebild 10.194

Albertslund 10.100

Herning 9.024

Høje-Taastrup 8.396

Kommune Udgift (kr.)

Hillerød 8.300

Faxe 8.055

Esbjerg 7.784

Gribskov 7.251

Ballerup 6.253

Greve 5.156

Skive 4.464

Tønder 3.549

Holstebro 3.427

Bornholm 2.451

Ikast-Brande 275

Randers 160

Allerød 0

Billund 0

Brøndby 0

Brønderslev 0

Fanø 0

Fredensborg 0

Frederikshavn 0

Frederikssund 0

Furesø 0

Faaborg-Midtfyn 0

Glostrup 0

Haderslev 0

Halsnæs 0

Hørsholm 0

Ishøj 0

Jammerbugt 0

Lemvig 0

Lyngby-Taarbæk 0

Læsø 0

Mariagerfjord 0

Middelfart 0

Morsø 0

Norddjurs 0

Nyborg 0

Odder 0

Ringsted 0

Rødovre 0

Silkeborg 0

Solrød 0

Sorø 0

Struer 0

Tårnby 0

Vejen 0

Vesthimmerland 0

Viborg 0

Ærø 0

Aabenraa 0

”I år får hvert parti lov 
til at få én person 
med. Det er der 
selvfølgelig nogle, der 
er ærgerlige over, 
men sådan er det jo.” 
Henrik Møller (S)  
viceborgmester, Helsingør 
Kommune

33 kommuner havde i 2016 ingen udgifter til Folkemø-
det. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at de ikke var 
repræsenterede – nogle kommuner har eksempelvis få-
et de såkaldte Kommunekontaktråd (KKR) til at afholde 
udgifterne til udsendelse af borgmestre og kommunal-
direktører. 
 Foto: Finn Frandsen / Ritzau Foto

- Jeg deltog i en af panelde-
batterne, hvor vi fik etableret 
kontakt med Træskibs Sam-
menslutningen, som siden 
har ført til, at deres pinsetræf 
skal foregå i Helsingør i 2018. 
Det er en kæmpe event, hvor 
der kommer 50-100 træbåde, 
og det er jo noget, hvor du for 
alvor kan lave både en by- og 
en folkefest ud af det, fortæl-
ler Henrik Møller og fortsæt-
ter:

- Jeg vil tro, at vi kan tiltræk-
ke mellem 20.000 og 40.000 
mennesker til det i pinseda-
gene. Vi har tidligere haft lig-
nende arrangementer, som 
har ligget på det niveau, så 
det er jeg slet ikke i tvivl om.

Derudover er kommunens 
massive tilstedeværelse også 
en fordel i forhold til at lob-
bye for andre konkrete tiltag.

- Omkring vores ønske om 
en fast forbindelse via Øre-
sund mellem Helsingør og 
Helsingborg har vi også her 
været meget aktive på Folke-
mødet, og det er med til at 
lægge pres, forklarer han.

Guldborgsund Kommune
Længere sydpå markerer 
Guldborgsund Kommune sig 
også ved at afholde store 
udgifter sammenlignet med 
andre kommuner. 144.299  
skattekroner blev brugt på 

Folkemødet 2016.
Hvorfor bruger Guldborg-

sund Kommune så relativt 
mange penge på Folkemødet?

- Vi prioriterer det, fordi vi 
vurderer, at det er noget, vi 
får noget ud af i forhold til, at 
vi gerne vil være en synlig 
kommune. Folkemødet er jo 
en af de strenge, vi spiller på, 
og det er et sted, hvor vi kan 
synliggøre de ting, vi priorite-
rer, for eksempel fødevarer 
og flexboliger, forklarer Mar-
tin Weis Holm, centerchef i 
Guldborgsund Kommune og 
ansvarlig for byråds- og direk-
tionssekretariatet.

Fra Guldborgsund Kommu-
ne deltog i alt seks personer, 
borgmester John Brædder 
(Guldborgsundlisten), fire 
byrådsmedlemmer og én 
direktør.

Det betyder, at kommunen 
har afholdt udgifter på cirka 
24.049 kroner per deltager.

- Det er jo altid svært at vur-
dere den konkrete effekt af at 
deltage, men vi kan eksem-
pelvis se, at vores borgmester 
var med i debatter om flexbo-
ligordningen, og vi har siden 
indledt et samarbejde med 
Lolland og Vordingborg Kom-
mune på det område, siger 
Martin Weis Holm.

De seneste år har det ude-
lukkende været repræsentan-
ter fra kommunens økonomi-
udvalg, der har deltaget spon-
seret af skatteborgerne.

Radiotavshed på vestjysk
En tredje kommune, der lig-
ger i top, når det drejer sig om 
at afholde udgifter til Folke-
mødet, er Ringkøbing-Skjern 
Kommune. Landets 30.-stør-
ste kommune målt på indbyg-
gertal lander på en samlet 
andenplads.

Borgmesteren, Iver Ene-
voldsen (V), afviser at svare 
på, hvorfor kommunens 
udgifter er så høje, og hvad 
kommunen helt konkret har 
fået ud af sit forbrug.

Overfor Kommunen har 
Ringkøbing-Skjern Kommu-
ne oplyst, at kommunens 
samlede udgifter til Folkemø-
det 2016 lå på nøjagtig 
174.888 kroner. 

Men Ringkøbing-Skjern 
Kommune har også via akt-
indsigt informeret mediet 
journalista.dk om, at de 
“samlede udgifter” var på 
omkring 270.000 kroner. Alt-
så næsten 100.000 kroner 
mere end det beløb, som 
Kommunen er blevet gjort 
bekendt med.

Kommunen har bedt Ring-
købing-Skjern Kommune om 
at redegøre for de divergeren-
de oplysninger. Efterfølgende 
viser en helt tredje gennem-
gang, som Ringkøbing-Skjern 
har lavet, at de samlede 
udgifter løber op i 355.000 
kroner.

- Der har ved behandlingen 
af aktindsigten desværre ikke 
været opmærksomhed på, at 
sagen har været konteret flere 
steder. Det beklager vi, skri-
ver Jesper Lemming, der er 
koordinator for kommunika-
tion i Ringkøbing-Skjern 
Kommune.

Af den tredje gennemgang 
af udgifterne fremgår det, at 
der er blevet brugt 160.000 
kroner på et skib, Folkeskibet 
Maja, der lå for anker på Born-
holm. 110.000 kroner er ble-
vet brugt på “køjepladser”, 
60.000 på et kommunikati-
onsbureau, der har lavet 
videodækning, og endelig er 
25.000 kroner brugt på “rej-
seudgifter og ophold”. 

Avisen har over fire hverda-
ge forsøgt at få borgmesteren 
til at forklare forbruget.

- Jeg kan simpelthen ikke 
komme i kontakt med min 
borgmester på grund af læn-
gere tids radiotavshed. Det er 
ikke, fordi vi ikke vil udtale os 
om det, for der er også andre 
medier, der også vil have 
udtalelser om det, forklarer 
Jesper Lemming. :


