Til samtlige borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer

Kære borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer

Dato: 7. juni 2018

KL er gået til økonomiforhandlingerne med tre klare krav: Løft i servicerammen, forbedrede anlægsmuligheder og fastholdelse af finansieringstilskuddet. Og efter et langt og krævende forhandlingsforløb lykkedes det i
dag at lande en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019, som netop opfylder de krav.
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KL har især haft opmærksomhed på, at der bliver markant flere ældre
med behov for pleje og omsorg. Samlet set løftes kommunernes serviceramme med 1,7 mia. kr., så vi kan holde det nuværende niveau for service.
Anlægsrammen har i år været en af de helt store knaster. Vi har utvivlsomt et stort behov for at kunne investere i byggeri, renoveringer og for
at kunne foretage de nødvendige effektiviseringer. I forhold til 2018 er
der i aftalen et løft på 0,8 mia. kr., så den samlede anlægsramme udgør
17,8 mia. kr. Dertil kommer, at vi har aftalt, at regeringen og KL i fællesskab nu vil se på, hvordan køb af jord og ejendomme kan tages ud af anlægsrammen. Det betyder, at det først er i næste års forhandlinger, at vi
kan komme det spørgsmål nærmere.
Det er værd at bemærke, at vi undgik tidsler som indførelsen af sanktioner ved en overskridelse af anlægsbudgettet, ligesom vi undgik en kommunal egenfinansiering af anlægsrammen, som regeringen ønskede med
begrundelse i vores likviditet.
Noget af det, der har stået allertydeligst på de regionale fyraftensmøder,
på borgmestermøderne og på repræsentantskabsmøderne har været behovet for at videreføre finansieringstilskuddet. Der bliver også et finansieringstilskud i 2019. Den manglede justering af udligningsreformen, der
betyder større usikkerhed i en lang række kommuner, har gjort det helt
afgørende, at finansieringstilskuddet kom med i aftalen, så alle kommuner kan få den nødvendige finansiering. Finansieringstilskuddet i aftalen
er på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende vilkår. Det er således samme beløb og model som
tidligere. Hertil kommer en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på at
kunne styrke likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
Regeringen etablerer overgangsordning
Af aftalen fremgår det, at regeringen tilkendegiver, at den vil lave en
overgangsordning i 2019 og 2020 til kommuner, der har et tab som følge
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af revisionen af uddannelsesstatistikken, som blev gennemført i 2017. KL
har taget dette til efterretning.
Vi vil imidlertid gerne slå helt fast, at det for os har været en klar forudsætning, at kommunerne fik et finansieringstilskud, og at der i det hele taget kunne landes en aftale, så økonomien kan hænge sammen i alle
kommuner. Hvis regeringen herudover ønsker at kompensere enkelt kommuner yderligere, vil KL ikke stille sig i vejen for det.
Øvrige temaer
Aftalen for 2019 indeholder udover service og finansiering også en række
øvrige temaer. I den forbindelse kan vi sige, at det har været vigtigt for
KL, at kommunerne ikke skal bindes op på unødvendige måltal, men at
kommunerne bevarer deres råderum.
Det skal også nævnes, at regeringen til efteråret vil komme med sin sammenhængsreform, og at den vil indeholde elementer som det nære sundhedsvæsen, helhedsorienterede indsatser til borgere med komplekse behov, afbureaukratisering og ledelse og kompetenceudvikling. KL og regeringen er enige om at drøfte disse elementer, og at KL inddrages, hvor
det er relevant.
I det følgende fremhæves et par nedslagspunkter fra aftalen:
– Grundkapitaltilskud
Der har til og med 2018 været en særaftale om et grundkapitalindskud
på 10 pct., som står til at stige til 14 pct. fra januar 2019. Grundkapitaltilskuddet vil være mellem 8 pct. og 12 pct. for familieboliger afhængig
af den gennemsnitlige boligstørrelse, således at kommunerne skal indskyde færrest penge ved byggeri af små boliger og flest ved byggeri af
store boliger. For ungdomsboliger og ældreboliger er der aftalt et
grundkapitalindskud på 10 pct. i 2019 og 2020.
– De 150 særlige psykiatripladser
Der er enighed om, at visitationskriterierne i nogle tilfælde er for begrænsende. Regeringen vil nu søge Folketingets opbakning til at foretage justeringer således, at visitationen ikke begrænses unødigt. KL og
regeringen vil følge udviklingen tæt og evaluere ordningen efter tre år.
– Det nære sundhedsvæsen
Der er i aftalen afsat 100 mio. kr. til at styrke de sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne. Indsatsen skal finansieres i 2018. Øvrige temaer i relation til det nære sundhedsvæsen, herunder psykiatri, bliver,
som nævnt ovenfor, et tema i efteråret i forbindelse med regeringens
udspil til en sammenhængsreform.
– Dagtilbud og skoler
Aftalen indeholder enkelte forhold vedrørende dagtilbud og skoler. I
forhold til dagtilbud vil der i den kommende tid blive sat fokus på kvalitetsudviklingen, herunder et fælles arbejde mellem regeringen og KL
om brugen af data på dagtilbudstilbuddet.
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På skoleområdet er KL og regeringen enige om at understøtte den videre udvikling af skolen. Noget af det, der bl.a. vil blive sat fokus på, er
en styrkelse af inklusionen og at styrke elevernes digitale kompetencer. Dertil kommer at den nye skolelederuddannelse, der er udviklet,
nu skal udmøntes.
Informationsmøder
Vi vil til sidst gøre opmærksom på de to politiske informationsmøder,
hvor vi fortæller mere om forhandlingerne og aftalen.
Vi håber at se jer enten den 12. juni 2018 kl. 17.00 – 19.00 på Scandic
Hotel i Roskilde eller den 13. juni 2018 kl. 17.00 - 19.00 i ”Fængslet” i
Horsens.
LINK til tilmelding: http://tilmeld.kl.dk/politiskmoede2018.

Med venlig hilsen

Jacob Bundsgaard

Martin Damm
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