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Til borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer 

Kære borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer 

Årets forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi for 2019 

er i fuld gang. Der har været flere politiske forhandlingsmøder, men vi er 

langt fra noget, der ligner en aftale. Faktisk står vi temmelig langt fra hin-

anden, og det er ikke let. Økonomisk er vi mange milliarder fra hinanden, 

og der er stadig en række temaer, vi slet ikke har taget hul på i forhand-

lingerne.   

 

Vi vil her gerne give jer en dugfrisk situationsrapport fra forhandlingsbor-

det. Der er ikke nogen tvivl om, at der er mange temaer, som vi skal 

lægge arm med regeringen om, men KL fortsætter naturligvis forhandlin-

gerne og vores bestræbelser på at nå i mål med en god aftale.  

 

Vi lægger ud med en god nyhed. Forleden indgik KL og regeringen en 

delaftale om fremtidens erhvervsfremme, og i går eftermiddags har rege-

ringen og Dansk Folkeparti i forlængelse af og med afsæt i denne delaf-

tale indgået en politisk aftale om indretningen af fremtidens erhvervs-

fremmesystem. Her sættes der en tyk streg under kommunernes nøgle-

rolle overfor virksomhederne.  

 

Det har været helt afgørende for KL, at kommunerne kunne fastholde den 

lokale 1:1 vejledning af virksomhederne. Der er langt fra enighed – i Fol-

ketinget, regioner m.fl. – om, at kommunerne skal have en central rolle 

lokalt. KL har derfor lagt en del kræfter - både i medierne og i dialogen 

med aktørerne på området – i at fortælle om behovet for en lokal 1:1 vej-

ledning.  

 

I forbindelse med de politiske forhandlinger om kommunernes økonomi 

for 2019 var der både en anledning til og en mulighed for at drøfte mulig-

hederne for at præge de politiske forhandlinger i Folketinget mest muligt. 

Og det kunne vi ved at indgå en forståelse med regeringen om et nyt og 

enklere erhvervsfremmesystem, hvor kommunerne er omdrejningspunk-

tet. Et erhvervsfremmesystem, der vel at mærke tager afsæt i virksomhe-

dernes behov, og som netop giver kommunerne en nøglerolle. Det er lyk-

kedes, og det er vi godt tilfredse med.  

 

Fremover vil der kun være to politiske niveauer på erhvervsfremmeområ-

det: Staten og kommunerne. De regionale vækstfora nedlægges. De fem 

KKR'er får en styrket rolle i forhold til at kunne indgå resultatkontakter 

med erhvervshusene, ligesom de skal udpege bestyrelsesmedlemmer til 

erhvervshusenes bestyrelser. Aftalen indebærer også, at den kommunale 

turismefremmeindsats skal konsolideres i 15-25 destinationsselskaber, 



Dato: 25. maj 2018 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 2 af 3 

 

 

og at der etableres en udviklingspulje, som øremærkes til turismeprojek-

ter, som destinationsselskaber kan søge. 

 

Status i økonomiforhandlingerne 

I forhandlingerne er vi startet med de tunge økonomiske emner og udfor-

dringer: Servicerammen, finansiering og anlæg.  

 

Der er en anerkendelse af, at kommunerne står overfor en betydelig de-

mografisk udfordring, som særligt vil presse udgifterne til de over 80 

årige. Men vi er uenige med regeringen om, hvorvidt det skal føre til et 

løft af servicerammen, eller om det kan håndteres gennem yderligere ef-

fektiviseringer. KL's position er klar: Det her er virkelig et udgiftspres, der 

kommer til at kunne mærkes, og vi har kun lige set begyndelsen af det. 

Dertil kommer så et pres på bl.a. udgifterne til det specialiserede social-

område. 

 

I forhold til anlæg, ja, så har regeringen for få dage siden tilkendegivet, at 

anlægsniveauet skal ned på 16 mia. kr. Det er en nedgang på 1 mia. kr. 

ift. rammen for i år. Med det pres der er på vedligeholdelse af fx skoler og 

veje, kan KL slet ikke se, hvad der taler for en reduktion i anlægsniveauet 

– tværtimod. Der skal nye investeringer til i kommunerne – både for at 

kunne effektivisere og vedligeholde.  

 

KL står hårdt på behovet for et finansieringstilskud. Det var en ganske 

klar melding på de fire regionale fyraftensmøder forud for økonomifor-

handlingerne. Hertil kommer, at regeringen ikke har kunnet få gennemført 

de annoncerede tilpasninger i udligningssystemet, og der er derfor fortsat 

en række uløste problemer for en række kommuner. Regeringen er der-

imod fuldstændig stålsat på, at kommunerne har en historisk høj likviditet, 

og at ingen kommuner har en kritisk lav likviditet og mener derfor ikke, 

der er behov for et finansieringstilskud. 

 

Som en sidebemærkning kan vi bemærke, at der generelt fra regeringens 

side er meget stor opmærksomhed på kassebeholdningernes størrelse, 

og som regeringen frygter vil sætte sig i et højere udgiftsniveau. Sagen 

er imidlertid, at kommunerne gennem mange år har kunnet overholde 

både aftaler og budgetter. Og den overskridelse der har været på anlæg i 

2017 skyldes efter KL's opfattelse ikke store kassebeholdninger, men er 

derimod udtryk for det reelle anlægsbehov, der er i kommunerne.  

 

Fastholdelse af grundkapitaltilskuddet  

Vi har i de første møder med regeringen også brugt tid på grundkapital-

indskuddet - det kommunale indskud til opførelse af almene boliger.  

 

Som lovgivningen ser ud, vil grundkapitalindskuddet stige til 14 pct. i 

2019, fordi den fireårige aftale om et niveau på 10 pct. udløber. Regerin-

gen holder i forhandlingerne fast i forøgelsen af grundkapitalprocenten og 

ønsker samtidig en differentieringsmodel, hvor indskuddet bliver højere 

for større boliger og mindre for små boliger. Efter KL's opfattelse hænger 

en forøgelse af grundkapitalindskuddet ikke sammen med behovet for at 

bygge nye almene boliger, ikke mindst set i lyset af regeringens ghetto-

udspil. Desuden er det vigtigt med stabilitet omkring indskudsprocenten, 

så det reelt er muligt at have en strategi for udviklingen af den almene 



Dato: 25. maj 2018 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 3 af 3 

 

 

boligsektor, og kunne gøre op med ghettoområderne. Derfor arbejder KL 

for en flerårig aftale og at fastholde indskuddet på maksimalt 10 pct., som 

det har været siden 2012.  

 

Forhandlingerne fortsætter – formentlig de næste uger. Der er fortsat em-

ner, vi slet ikke har taget hul på endnu. KL er inviteret til politiske for-

handlinger igen i starten af næste uge, og her vil vi bringe sundhedsom-

rådet, psykiatrien og 0-18 års området ind på forhandlingsbordet.  

 

I næste uge – den 31. maj 2018 - har KL også inviteret til ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde for at drøfte status og muligheder, inden vi går 

ind i den afsluttende fase.  

 

Vi vil, så godt som muligt, holde jer orienteret undervejs, men vi vil også 

opfordre jer til at følge KL på de sociale medier (Facebook og Twitter), 

hvor I helt sikkert kan møde os. Og når det hele forhåbentlig er landet 

med en god aftale, holder KL som vanligt to politiske informationsmøder, 

som vi vil opfordre jer til at deltage i.  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Jacob Bundsgaard   Martin Damm  

 


