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Kære borgmester og kommunalbestyrelsesmedlemmer 

 

./.. Efter et meget intenst forløb den seneste tid med adskillige forhandlingsmøder 

med regeringen lykkedes det i dag at nå frem til en økonomiaftale for 2018. Afta-

len og KL's pressemeddelelse er vedlagt dette brev. 

   

 Vi har i forhandlingerne lagt stor vægt på at sikre en aftale, der giver kommunerne 

mulighed for at imødekomme de udfordringer og det udgiftspres, vi i fællesskab 

står over for. KL's repræsentantskab gav os et klart rygstød på mødet i går og bak-

kede op om forhandlingslinjen.  

    

Vi har nu indgået en ansvarlig aftale for kommunernes økonomi 2018, som giver et 

lille løft af den kommunale service- og anlægsramme. Servicerammen løftes med 

300 mio. ift. økonomiaftalen for 2017. 

 

Anlægsniveauet har særligt i år været blandt KL’s højtprioriterede forhandlingste-

maer. Kommunernes anlægsramme løftes til 17 mia. kr. Det er fortsat afgørende, 

at vi i fællesskab sikrer, at vi holder os indenfor rammen til trods for et betydeligt 

anlægsbehov. 

 

KL har også lagt stor vægt på, at finansieringstilskuddet fastholdes på samme ni-

veau som i år. Det vil fortsat udgøre 3,5 mia kroner, hvoraf 2 milliarder fordeles på 

baggrund af kommunernes økonomiske vilkår. Der afsættes endvidere en låne-

pulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede 

kommuner. Det har været vigtigt for bestyrelsen, at vanskeligt stillede kommuner 

kan få bedre mulighed for at få enderne til at nå sammen. I den sammenhæng er 

finansieringstilskuddet helt afgørende.  

 

Herudover skal det bemærkes, at der ikke gennemføres en midtvejsregulering på i 

alt 1,9 mia. kr., som regeringen ellers havde lagt op til med henvisning til bl.a. la-

vere overførselsudgifter.  

 

Aftalens centrale punkter er derudover:   

 

– Forenkling af LAB-loven: Aftalen betyder, at regeringen bakker op om KL's ind-

spil til grundlæggende forenkling af beskæftigelseslovgivningen. Regeringen vil i 

efteråret fremlægge et politisk udspil med henblik på en gennemgribende for-

enkling af loven. Samtidig gennemføres allerede i 2018 en række konkrete for-

enklingsindsatser, bl.a. et forenklet kontaktforløb i jobcentrene.  
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– Billigere almene boliger: Regeringen ønskede en væsentligt forhøjelse af det 

kommunale indskud og en differentieret model for grundkapitalniveauet efter bo-

ligstørrelse. Aftalen indebærer, at grundkapitalindskuddet fastholdes på 10 pct. i 

2018, og at vi til næste år drøfter, hvordan der kan indføres en model til at 

styrke incitamentet til at bygge små og billige boliger. Samtidig gennemføres en 

række tiltag til billiggørelse af driften og opførelsen af almene boliger samt 

større fleksibilitet i anvendelsen af boligerne.   

 

– Regelforenklinger og bedre styringsmuligheder: Aftalen indeholder en lang 

række tiltag i forhold til regelforenklinger og bedre styringsmuligheder. Fx af-

skaffes halvårsregnskaberne, mulighederne for fælles ledelse mellem dagtilbud 

og skoler forbedres m.v. Samtidig skabes bedre styringsmuligheder på social-

området, et mere risikobaseret socialtilsyn samt én handleplan med fokus på 

den enkelte borger fremfor forskellige på tværs af lovgivninger.  

 

– Uddannelse: Med aftalen slås det fast, at der er behov for ro om folkeskolen, så 

den får de bedst mulige rammer for at virkeliggøre folkeskolereformens intentio-

ner. Samtidig er vi enige med regeringen om, at den kommende reform af de 

forberedende grunduddannelser skal betyde større kommunalt ansvar, og at 

kommunerne kompenseres for dette. Samtidig vil de byrdefordelingsmæssige 

virkninger blive vurderet.  

 

– Skattepuljen: Med henblik på at understøtte skattenedsættelser i den enkelte 

kommune etableres en tilskudsordning til skattenedsættelser på 450 mio. kr. Til-

skudsordningen målrettes kommuner, der nedsætter indkomstskatten uden at 

hæve andre skatter. Samtidig er der mulighed for, at andre kommuner kan 

hæve skatten indenfor en ramme på 200 mio. kr.  

 

– Kystbeskyttelse: Beslutningskompetencen ved etablering af kystbeskyttelse 

samles hos kommunerne for at forenkle sagsprocessen. Samtidig etableres en 

mere smidig og hurtigere sagsbehandling i staten i forhold til  behandling af bor-

gernes klagesager.    

 

Vi har igen i år haft en tæt dialog med jer op til og under forhandlingerne, og det 

har givet bestyrelsen en god pejling af, hvor vi skulle hen i forhandlingerne .  

 

Efter sommerferien skal vi traditionen tro i gang med den faseopdelte budgetlæg-

ning, så vi kan sikre, at vi også i år holder os inden for de rammer, vi har aftalt 

med regeringen. Inden da vil vi vanen tro fortsætte dialogen med jer og afholde to 

informationsmøder, hvor vi fortæller nærmere om det konkrete indhold i den indgå-

ede aftale.  

 

Politiske informationsmøder vil finde sted onsdag den 7. juni kl. 15.00-17.00 i Ros-

kilde Kongrescenter Bauhaus Arena og torsdag den 8. juni kl. 15.00-17.00 i Best 

Western Plus Hotel Fredericia. Tilmelding til møderne foregår via dette link. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm    

Jacob Bundsgaard 

 

 

http://tilmeld.kl.dk/politiskinfomoede

