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Til borgmesteren og kommunalbestyrelsesmedlemmerne 

Kære borgmester og kommunalbestyrelsesmedlemmer 

 

Økonomiforhandlingerne for 2018 er skudt i gang og i sidste uge ud-

vekslede KL og regeringen krav og forventninger til de kommende for-

handlinger. Som forventet lagde regeringen sig lavt i forhold til, hvad de 

vil imødekomme. Vi fik omvendt fortalt om de aktuelle kommunaløkono-

miske behov, og hvad der skal til for, at vi kan drive kommunerne videre 

i 2018. Det stod klart, at der var masser at lægge arm om og nu går det 

intensive forhandlingsforløb så i gang. Planen er, at vi kan lande en af-

tale i starten af juni måned.  

 

Vi er godt forberedte til forhandlingerne. De regionale fyraftensmøder, 

hvor en del af jer har deltaget, og borgmestermødet i forrige uge, har bi-

draget til at give KL et klart billede af, hvor vi særligt skal fokusere kræf-

terne i dette års forhandlinger. Det vil vi gerne kvittere for.  

 

Økonomiforhandlingerne er med til at skabe ro og stabilitet og handler 

om meget mere end kortsigtede økonomiske nøgletal. De handler om 

politik. Sidste års økonomiforhandlinger var historisk hårde på grund af 

omprioriteringsbidraget, som vi skulle af med. Det er vi nu på den anden 

side af. Vi sagde fra og skabte grundlaget for at vende tilbage til en kon-

struktiv dialog med regeringen og blev på den baggrund enige om et 

moderniserings- og effektiviseringsprogram.  

 

Centrale forhandlingstemaer 

Dansk økonomi er kommet ud af krisen, og der er igen vækst i samfun-

det. Det gør også, at der er råd til flere anlægsinvesteringer i kommu-

nerne – og dem er der behov for. For det er en god samfundsøkonomisk 

forretning at investere i fremtidige effektiviseringer.  

 

Lige så vigtigt er det at sikre, at kommuner i alle dele af landet kan få 

pengene til at strække, når budgettet skal lægges. Her er finansierings-

tilskuddet helt afgørende. Hvis finansieringstilskuddet falder bort, vil 

mange kommuner stå med en akut økonomisk udfordring og vil være 

tvunget til markante besparelser. Finansieringstilskuddet er derfor cen-

tralt for at skabe ro omkring de kommende budgetter.  

 

KL vil i forhandlingerne også fremhæve det udgiftspres mange af os op-

lever på bl.a. ældreområdet, det specialiserede socialområde og sund-

hedsområdet. Der skal både tages hånd om udgiftspresset og sikres 

bedre styringsmuligheder. Der er ingen tvivl om, at regeringen i dette 

spørgsmål vil pege på vores regnskab for 2016, som viser et betydeligt 
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mindreforbrug og et fald i udgifterne i forhold til tidligere år. Det vil van-

skeliggøre forhandlingerne, men forklaringen er jo, at de tal hænger tæt 

sammen med regnskabssanktionen, som fører til, at man er nødt til at 

planlægge med en økonomisk buffer for at kunne finansiere uforudsete 

udgifter.  

 

Også en række andre temaer vil fylde i forhandlingerne bl.a. behovet for 

bedre kystsikring, opbakning til folkeskolereformen, beredskab, veder-

lag, det nære sundhedsvæsen m.m.. 

 

KL's bestyrelse vil inden slutfasen i forhandlingerne drøfte status og for-

handlingssituationen med repræsentantskabet den 31. maj og vil under 

hele forløbet holde jer opdateret via de sociale medier (Facebook og 

Twitter).  

 

Efter forhandlingerne afholder KL som vanligt også to politiske informati-

onsmøder, hvor vi fortæller nærmere om det konkrete indhold i den ind-

gåede aftale. Møderne finder sted: Onsdag den 7. juni kl. 15.00-17.00 i 

Roskilde og torsdag den 8. juni kl. 15.00-17.00 i Fredericia.  

 

Behov for en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats 

Et andet helt centralt forhandlingstema i økonomiforhandlingerne bliver 

afbureaukratisering. Særligt på beskæftigelsesområdet har bureaukra-

tiet nået uoverskuelige højder. KL har for nylig offentliggjort et konkret 

forslag til et grundlæggende opgør med beskæftigelseslovgivningen. 

Det tema tager vi med ind i forhandlingerne om kommunernes økonomi 

for 2018.  

 

I dag er der 80 måder at være ledig på, og vores medarbejdere bruger 

45 minutter af hver time på at administrere reglerne. Det er uholdbart. 

Den nuværende beskæftigelseslov spænder ben for en effektiv beskæf-

tigelsesindsats. Der er brug for en ny lov med en helt anden type af reg-

ler, som har ét klart og entydigt mål – nemlig at sikre borgerne fodfæste 

på arbejdsmarkedet.  

 

”Godt på vej” – en sammenhængende indsats på 0-18 års området 

Hen over foråret har KL med tre forskellige udspil sat fokus på behovet 

for en sammenhængende indsats på 0-18 årsområdet – fra dagtilbud og 

forældresamarbejde til de forberedende uddannelsestilbud. Inden som-

merferien lancerer KL endnu et udspil:  ”Godt på vej – mod uddannelse 

og job”. Her sætter vi fokus på behovet for, at flere unge tager en er-

hvervsuddannelse, og hvordan vi løser udfordringen med, at Danmark i  

2025 kommer til at mangle 44.000 faglærte. Konsekvensen af manglen 

på faglært arbejdskraft er, at virksomheder må afvise ordre, flytte eller 

undlade at oprette nye arbejdspladser. Det er en kritisk udvikling, som vi 

må finde en langsigtet og holdbar løsning på. 

 

Fælles om fremtidens socialpolitik 

I sidste uge lancerede KL et nyt udspil på voksensocialområdet med tit-

len ”Fælles om fremtidens socialpolitik". Socialområdet i kommunerne 

gennemgår i disse år en udvikling, der grundlæggende udfordrer  ram-

https://www.facebook.com/kommunerne
https://twitter.com/kommunerne
http://tilmeld.kl.dk/politiskinfomoede
http://tilmeld.kl.dk/politiskinfomoede


Dato: 17. maj 2017 

 

Sags ID: SAG-2016-06349 

Dok. ID: 2345320 

 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 3 af 3 

 

 

merne for området. Udspillet kommer derfor med en række konkrete an-

befalinger til at løse denne udfordring og viser, at det er i fællesskab 

mellem kommunen og andre aktører, at fremtidens socialpolitik skabes.  

 

2017 – Et særligt år for kommunerne 

Frem mod kommunalvalget vil KL ar-

bejde for at skabe opmærksomhed om 

betydningen af at stemme. Under sloga-

net ”Tænk dig om før du ikke stemmer” 

vil KL derfor bidrage til, at vi i fællesskab 

kan synliggøre valget i alle dele af lan-

det, og efter sommerferien sender vi en 

pakke med kampagnemateriale til alle 

kommuner.  

 

Kampagnen lanceres på Folkemødet på 

Bornholm i juni, hvor kommunalvalget og 

betydningen af det lokale demokrati vil 

være et gennemgående tema i KL’s telt. 

Hvis I er på Folkemødet, er I som altid 

velkomne til at kigge forbi KL's telt til en 

af de spændende debatter, en kop kaffe 

eller en uformel snak. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm    

Jacob Bundsgaard 

 


