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Til kommunalbestyrelsen 

Opfordring til regeringen om kommunernes finansiering 

 

På KL’s delegeretmøde den 16.-17. marts var der en god og væsentlig 

debat om kommunernes finansiering. Debatten vedrørte ikke mindst den 

kommunale udligning og de kommende tilpasninger heraf. 

 

Det kan være udfordrende for KL at håndtere en debat, der berører forde-

lingen mellem kommunerne. Udligningsspørgsmål bliver vi aldrig helt 

enige om på tværs af 98 kommuner.  

 

På den baggrund er det meget tilfredsstillende, at vi på delegeretmødet 

kunne samle os om at sende følgende klare opfordring til regeringen: 

 

”KL’s delegeretmøde opfordrer regeringen til hurtigst muligt at etablere et solidt 

fagligt grundlag til brug for Folketingets beslutning om ændringer i kommunernes 

finansiering. Delegeretmødet understreger i lyset af de mange reformer, omlæg-

ninger og den generelle udvikling, at det samlede finansieringssystem skal give 

alle kommuner de nødvendige finansieringsmuligheder for at kunne leve op til de 

krav og forventninger, der stilles til kommunerne. Og i den forbindelse kan der 

være behov for justeringer i det kommunale tilskuds- og udligningssystem, idet 

dette har til formål at bidrage til nogenlunde ensartede økonomiske vilkår kom-

munerne imellem.  

 

Delegeretmødet anbefaler regeringen at igangsætte et analysearbejde, for at af-

dække om de nuværende finansieringsmekanismer lever op til formålet. Herud-

over tilkendegiver delegeretmødet, at der er behov for at få en snarlig afklaring af 

kommunernes finansiering med henblik på at den enkelte kommune får et mere 

sikkert grundlag for sin økonomi.” 

 

Opfordringen er nu videregivet til økonomi- og indenrigsministeren. 

 

KL’s bestyrelse har drøftet mulighederne for at informere kommunerne 

mere om fremdriften i det igangværende analysearbejde i Økonomi- og 

Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg. Det igangsatte arbejde om-

handler grundlaget for tilpasningerne af udligningssystemet fra og med 

2019.  

 

Arbejdet i Finansieringsudvalget har siden sommeren 2016 sidste år stort 

set stået stille. Det skyldes primært regeringens planer om en omlægning 

af ejendomsbeskatningen, som vil have fordelingsmæssige konsekvenser 

for kommunerne. Regeringen besluttede derfor i efteråret 2016, at konse-

kvenserne af omlægningen skal indgå i Finansieringsudvalgets arbejde. 
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Finansieringsudvalget er nu igen på vej op i omdrejninger. KL’s sekreta-

riat har aftalt med Økonomi- og Indenrigsministeriet, at der efter sommer-

ferien er basis for at afholde et informationsmøde om arbejdet i udvalget 

på embedsniveau. Endvidere vil KL så vidt muligt løbende informere om 

det igangværende arbejde på borgmestermøder og på møder med kom-

munal- og økonomidirektører. 

 

./. Endelig har KL’s sekretariat udarbejdet en pjece om det nuværende fi-

nansieringssystem for kommunerne, jf. vedlagte. Pjecen præsenterer det 

nuværende finansieringssystem og forholder sig til hvilke grundlæggende 

principper, der bør være gældende for kommunernes finansiering gene-

relt.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm 

Kristian Wendelboe 

 
 


