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Kim B. Rosenkilde

Fra: Bente Staal på vegne af Hedensted Kommune

Sendt: 19. maj 2016 10:28

Til: Kim B. Rosenkilde

Emne: VS: Økonomiforhandlinger 2017

 

 

Fra: KL [mailto:KL@kl.dk]  
Sendt: 18. maj 2016 16:17 
Til: KL 
Emne: Økonomiforhandlinger 2017 

 

Kære borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer  

  

Økonomiforhandlingerne med regeringen er som bekendt i gang. Vi har indtil videre haft to officielle møder, heraf 

det sidste i går. Vi har udvekslet forhandlingstemaer og positioner med regeringen, og i går brugte vi så tiden på at 

gå lidt dybere ned i nogle af de faglige diskussioner.  

  

Status er, at der er gang i processen, men ikke for alvor fremdrift i forhold til at nå hinanden. Der er temmelig stor 

afstand mellem regeringens udgangspunkt og vores vurdering af behovet for økonomiske rammer i det kommende 

budgetår. I har nok også set i medierne, at fronterne er trukket ret skarpt op:  

  

•         Regeringen står fast på omprioriteringsbidraget, der reducerer kommunernes budgetter med 2,4 mia. kr. i 

2017. Der er ikke anerkendelse af, at det vil indebære besparelser i den kommunale velfærd. Regeringens 

udgangspunkt er, at det er muligt at indfri omprioriteringsbidraget gennem effektiviseringer, som så kan 

målrettes nye initiativer – nu eller i finanslovsforhandlingerne i efteråret i Folketinget.   

  

•         Derudover er det regeringens synspunkt, at kommunernes anlægsniveau bør sænkes markant. Oplægget er 

at tage 1½ mia. kr. ud af anlægsrammen næste år.  

  

•         Samtidig har finansministeren, som I måske har set i pressen, afvist at videreføre finansieringstilskuddet, 

med henvisning til kommunernes kassebeholdninger pt.  

  

For os står det klart, at kommunernes økonomi allerede nu er presset, og at dette vil tage til i 2017. Kombinationen 

af regeringens omprioriteringsbidrag og det stigende udgiftspres sætter kommunerne i et økonomisk dobbeltpres. 

Vi har understreget, at kommunerne i de senere år har omstillet i historisk omfang, og at det i den offentlige sektor 

er kommunerne, der gennem flere år har trukket det største effektiviseringslæs.  

  

Den demografiske udvikling betyder flere ældre og et kraftigt stigende antal flygtninge. Økonomien på det 

specialiserede socialområde og i socialpsykiatrien er under pres, og der pågår en massiv opgaveglidning på 

sundhedsområdet, hvor de faldende liggetider på sygehusene modsvares af en større kommunal opgave.  

  

Der er behov for plads til nye anlægsinvesteringer i de kommende år, ellers risikere vi at underinvestere i at forny og 

renovere vores bygninger og inventar – og investeringer er samtidig en forudsætning for at kunne effektivisere.  

  

Sidst men ikke mindst er det helt centralt, at finansieringstilskuddet videreføres. De økonomiske vilkår er forskellige, 

og som vi også erfarede da vi for nogle uger siden holdt møder rundt i landet, så er der mange, der ikke vil kunne få 

enderne til at mødes uden finansieringstilskuddet.   

  

Det er en ekstraordinær kompliceret forhandling, vi står med i år. Og lige nu er det svært at gisne om, hvor det hele 

ender. Men næste forhandlingsmøde er tirsdag i næste uge. Følg gerne med på KL’s Facebook- og Twitter-profil, 

hvor vi løbende har opdateringer om udviklingen i forhandlingerne. 
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Der er ekstraordinært repræsentantskabsmøde i København den 30. maj 2016. Her vender repræsentantskabet 

status på forhandlingerne. Vi håber også, så mange som muligt har mulighed for at deltage i de to politiske møder, 

som vi holder for alle borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer efter forhandlingsforløbet. De møder regner 

vi med at holde mandag den 13. juni i Horsens og tirsdag den 14. juni i Roskilde i tidsrummet kl. 15.00 til 17.00 – 

forudsat selvfølgelig, at vi er færdige med at forhandle på det tidspunkt.  

 

Denne mail er fremsendt til alle borgmestre, KL’s bestyrelse og alle kommunaldirektører samt til hovedpostkasserne 

i samtlige 98 kommuner, der bedes videreformidle mailen til kommunalbestyrelsesmedlemmerne. 

  

Med venlig hilsen 

  

Martin Damm og Jacob Bundsgaard 

 


