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Til borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer 

 

  

 

Finanslovsaftalen og kommunerne 

Regeringen indgik torsdag den 19. november en finanslovsaftale med Dansk 

Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.  

 

Aftalen indebærer bl.a., at partierne vil stemme for at omprioriteringsbidraget 

indarbejdes som en reduktion i budgetlovens kommunale udgiftslofter. Det 

betyder, at kommunernes serviceudgifter som udgangspunkt reduceres med 

én procent årligt fra 2017 til og med 2019. Det er 2,4 mia. kr. hvert år. 

Omprioriteringsbidraget var en del af regeringsgrundlaget. I økonomifor-

handlingerne i år lykkedes det som bekendt at reducere virkningen for 2016 

til 0,5 mia. kr.  

KL har i offentligheden og i enhver dialog med regeringen og Folketinget 

markeret det problematiske i at indføre et lovgivet omprioriteringsbidrag i de 

kommunale udgiftslofter, med den konsekvens, at der vil skulle gennemføres 

besparelser i betydeligt omfang. Men vi må nu konstatere, at der er et flertal 

for omprioriteringsbidraget frem til og med 2019.  

Kommunerne er de senere år gået forrest i arbejdet med at omstille og effek-

tivisere den offentlige velfærd. Alene det stigende antal ældre og udgifts-

presset, som følge af det stigende antal flygtninge, indebærer, at kommu-

nerne fortsat vil skulle gennemføre omstillinger. KL har derfor også klart til-

kendegivet, at omprioriteringsbidraget, i det omfang det fastholdes i de årlige 

økonomiforhandlinger, vil have markante konsekvenser for kernevelfærden i 

daginstitutioner, skoler og på socialområdet.  

Med finanslovsaftalen får kommunerne ressourcer til bl.a. ældre- og sund-

hedsområdet. Det har KL kvitteret for. Der er brug for pengene i kommu-

nerne, men det er samtidig udtryk for en ny tid. 

Når omprioriteringsbidraget nu indarbejdes i de kommunale udgiftslofter 

2017-19, så betyder det, at de årlige forhandlinger mellem regeringen og KL 

de kommende år vil starte med et negativt økonomisk udgangspunkt. Det si-

ger sig selv, at KL's hovedfokus vil være at undgå besparelserne i de kom-

mende års økonomiforhandlinger. 

Det er en ny tid, der på én gang handler om regeringens og Folketingets pri-

oritering af niveauet for den borgernære velfærd og en diskussion om, hvem 

der skal prioritere den – Folketinget eller kommunalbestyrelserne. 
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De økonomiske rammer for den offentlige sektor vil altid være regeringens 

og Folketingets ansvar. Men vi skal naturligvis påvirke de rammer kommu-

nerne har ved at dokumentere udviklingen og de økonomiske behov. Vi skal 

også blive ved med at påpege, hvor der måtte være brug for reformer, og 

hvor der er barrierer i lovgivningen, der skal fjernes for at øge råderummet 

lokalt til den fortsatte udvikling af velfærden.   

Og vi skal arbejde målrettet for et stærkt repræsentativt lokaldemokrati, der 

tæt på borgere og virksomheder prioriterer velfærden, udvikler den og ska-

ber helhed og sammenhæng i opgaveløsningen på tværs af velfærdsområ-

derne. Den decentrale model skaber de bedste løsninger for befolkningen. 

Det er afgørende, at vi står sammen om det.  

 

./. Til orientering er vedlagt et papir, som sammenfatter de hovedelementer i fi-

nanslovsaftalen, der har særlig betydning for kommunerne.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm 

Erik Nielsen 


