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Til  

kommunalbestyrelsesmedlemmerne 

Kære kommunalbestyrelsesmedlemmer 

 

Vi vil lige give jer et par ord om status i økonomiforhandlingerne med re-

geringen.  

 

Økonomiforhandlingerne blev genoptaget i dag efter halvanden uges 

tænkepause. Det ser forsat svært ud, men vores vurdering er, at der er 

grundlag for at tale videre. Så det gør vi. Vi vil derfor mødes igen med re-

geringen midt i næste uge.  

 

Næste gang vil målet være at få testet, om vi kan nå til enighed. Vi har 

været igennem de indledende markeringer, vi har fået samling på, hvad 

der ligger af indholdsudeståender og økonomiske diskussioner. Så nu er 

vi nødt til at få afklaret, om vi kan komme i mål. 

 

Efter mødet i dag kan vi konstatere, at regeringen stadig står meget fast 

på deres tre hovedkrav:  

 

– Reduktion af kommunernes udgiftsramme i 2017 med omprioriterings-

bidraget på 2,4 mia.  

– Reduktion af anlægsniveauet med over 1½ mia. kr. i forhold til sidste 

års aftale. 

– Finansieringstilskuddet på 3½ mia. videreføres ikke.  

 

Regeringen har derudover tilkendegivet, at den vil trække yderligere 2,9 

mia. kr. ud af kommunernes økonomi i 2016 som følge af lavere overfø-

relsesskøn.   

 

I mandags havde vi som bekendt repræsentantskabsmøde, hvor der blev 

udtrykt opbakning til at genoptage forhandlingerne. Men det stod samti-

dig også klart, at kommunerne står sammen om, at en eventuel økonomi-

aftale må og skal afspejle det udgiftspres, som opleves i kommunerne. 

 

Vi vil nu fortsætte forhandlingerne med regeringen og holde fast i den 

linje, vi har lagt i forhandlingerne hidtil. Vi har et udgiftspres i kommu-

nerne som følge af bl.a. flere sundhedsopgaver, stigende udgifter på so-

cialområdet og flygtningestrømmen, så regeringens krav ligger meget 

langt fra, hvad vi kan leve med. 

 

Og så har vi en række andre emner, som vi mener skal afklares nu. Det 

gælder f.eks. i forhold til opgaven med at integrere flygtninge, sundheds-

området og folkeskolen.  
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Helt aktuelt har neddroslingen af sengepladserne i psykiatrien skubbet en 

gruppe borgere ud i kommunerne, som de kommunale botilbud ikke er – 

og ikke skal være – gearede til.  

 

Selvom det altså ser svært ud, så har vi nu sat embedsmændene både 

hos os og i Finansministeriet i gang med at få afklaret de sidste udestå-

ender og få forberedt grundlaget så meget som muligt, i dagene frem til vi 

mødes igen midt i næste uge.  

 

Vores mål er fortsat at lande en fornuftig aftale med regeringen. Men der 

er behov for, at regeringen viser vilje til at flytte sig, for at det kan ende 

sådan.  

 

Vi vil selvfølgelig forsøge at holde jer løbende orienteret. Og I kan også 

følge med på Facebook og Twitter.  

 
Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm    

Jacob Bundsgaard 

 


