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Til samtlige borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer 

Kære borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer 

Budgetlægningen for 2019 er i fuld gang. Rammerne blev fastlagt med 

økonomiaftalen før sommerferien, og vi skal nu i fællesskab sikre, at bud-

getterne under ét holder sig indenfor aftalen.  

 

KL har sammen med borgmestrene i torsdags set på de konkrete progno-

setal for budget 2019. Billedet, der tegner sig, gør os bekymrede. Konkret 

viser tallene, at vi ligger markant over aftalen i forhold til skat og anlæg 

og lige under på service.  

 

Lige nu er der tre kommuner, der planlægger en skattereduktion, mens 

otte kommuner har indarbejdet en skattestigning i deres budget. Hvis vi 

ikke holder skatten indenfor de aftalte rammer er konsekvensen, at alle 

kommunerne får en sanktion. Dette vil særligt ramme de kommuner, som 

er grundlæggende udfordrede med deres økonomi. Hvis kommunerne 

under ét hæver skatten, sanktioneres kommunerne med den samlede 

overskridelse. I det tilfælde vil kommuner, som hæver skatten, udløse en 

individuel sanktion i den pågældende kommune og en sanktion hos alle 

de øvrige kommuner. 

 

Tallenes størrelse overgår, hvad vi tidligere har stået overfor på dette 

tidspunkt. Situationen er derfor kritisk. Overskridelsen har en størrelses-

orden, som kræver en stor indsats af alle kommunalbestyrelser for at nå i 

mål.  

 

Som tallene ser ud nu, vil der forventeligt komme en reaktion. Selv en 

mindre overskridelse i vores regnskab 2017 var for få måneder siden ved 

at føre til permanente sanktioner i forhold til vores anlægsregnskaber.  

 

Vi vil gerne opfordre til, at alle kommunalbestyrelser nu nøje vurderer, 

hvordan I kan bidrage til, at udfordringerne løses. Samtidig er det vigtigt, 

at ingen af os indgår bindende budgetforlig, før vi ved, at vi under ét 

overholder aftalen.   

 

De næste prognosetal skal meget gerne indenfor den næste uge vise be-

tydelige bevægelser i budgettallene for, at vi kan nå i mål. Vi er nødt til at 

bøje os mod hinanden og stå sammen. Det handler om vores troværdig-

hed som aftalepart, og derfor også om de fremtidige muligheder for  at vi 

kan få indflydelse på vores rammer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jacob Bundsgaard   Martin Damm 


