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Det kostede 19 kommunermilliarder, da finanskrisen
ramte. De havde sagt nej tak til en statsgaranteret pose
penge for i stedet at satse på, at deres egnemere positive
fremskrivninger af kommunens økonomi varmere præ-
cise, end det statens regnedrenge kom frem til.
Og nu vælger flere af landets kommuner efter de usikre
kriseår igen at tage et kalkuleret væddemål om, at de 10
fugle på taget er bedre end den ene i hånden. Ellermere
præcist: at staten undervurderer næste års skatteind-
tægter i deres kommuner.
Tendensen kommer efter en årrække, hvor stort set
samtlige kommuner valgte den sikre løsning og brugte
det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.Men der
kan også være god økonomisk snusfornuft i at satse på, at
kommunens egne prognoser for den økonomiske vækst
ermere retvisende end statens fremskrivning, forklarer
kommunalforsker Kurt Houlberg.
–Hvisman har en stor tiltro til, at den lokalt forankrede
viden om, hvor økonomien bevæger sig hen, peger i ret-
ning af, at udskrivningsgrundlaget bliver større end det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag, så kan der som
udgangspunkt være en økonomisk gevinst forbundetmed
det, forklarer KurtHoulberg, der er professor vedVIVE.

Han peger på, at tendensenmed flere selvbudgetteren-
de kommuner tyder på, at vi er på vej ind i økonomiske
opgangstider.
– Det afhænger selvfølgelig meget af lokale forhold, men
der vil være en betydeligt større risiko forbundetmed at
selvbudgettere, når det er usikkert, hvilken vej økono-
mien bevæger sig. Så jeg ser det som et udtryk for, at vi er
begyndt at komme ind i økonomiske opgangstider. Det
betyder, at der er større sandsynlighed for, at man vil
kunne få en gevinst ved at selvbudgettere, fordi staten

SELVBUDGETTERING KONTRA STATSGARANTI
Kommunerne kan vælge mellem selvbudgettering eller
statsgaranti, når de skal finde ud af hvor mange penge,
de har at gøre godt med i næste års budget.
Statsgarantien sikrer, at kommunen vil få et beløb, der
svarer til, hvad staten regner med, at kommunen vil få
ind i skatteindtægter i løbet af året. Viser det sig sene-
re, at det beløb afviger fra det faktiske beløb, sker der
ingen modregning. Kommunen er altså sikret beløbet.
Med selvbudgettering bliver årets kommunale skatte-
indtægter derimod fastlagt på baggrund af en prog-
nose, som kommunen selv står for. Når regnskabet
over de faktiske skatteindtægter senere bliver gjort op,
skal kommunen enten betale penge tilbage til staten
eller tage imod gevinsten, som kommunen så kan læg-
ge i kommunekassen.

Efter kriseårene har flere kommuner nu et mere
optimistisk syn på den økonomiske fremtid og vælger
at satse på et stigende skattegrundlag. De tager en
kalkuleret risiko, siger eksperter.
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ikke nødvendigvis har den samme følingmed den kon-
krete udvikling i den enkelte kommune, forklarer Kurt
Houlberg, der er cand.scient.pol. og ph.d..

Luft i likviditeten
Og noget tyder på, at der flere steder i det kommunale
Danmark vejres økonomiskmorgenluft. En gennem-
gang af den kommunale budgetlægning viser nemlig, at
15 kommuner i 2018 har valgt selvbudgettering. Dermed
fortsætter tendensen fra 2017, hvor 16 kommuner valgte
at satse på deres egen prognose.
PerNikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved
AalborgUniversitet peger på to forklaringer på tendensen.
– Det er jo nok et udtryk for, at kommunerne på den ene
side har fåetmere luft i likviditeten, så de godt kan tåle at
tage en lidt større risiko, og på den anden side, at de kom-
muner, der vælger selvbudgettering, kan regnemed at få
en større andel af fordelene ved et økonomisk opsving.
Altså at de kan regnemed at få flere tilflyttere og højere
vækst end andre kommuner, forklarer Per Nikolaj Bukh,
der er cand.oecon. og ph.d..
Når kommunerne siger nej til at tage imod en statsgaran-
teret pose penge for i stedet at satse på, at deres kommune
får enmere gunstig udvikling end den generelle fremskriv-
ning, som staten foretager, er der tale om, at de tager en
kalkuleret risiko. For der kan vente en regning, der skal be-
tales, hvis kommunernes egne prognoser viser sig at være
mere positive, end hvordan virkelighedenudvikler sig.

– Det er selvfølgelig en risikovurdering, man skal fore-
tage på baggrund af den lokale viden. Altså hvor stor
sandsynlighed trorman, at der er for, at der kommer en
ny økonomisk krise over night ligesom i 2008. Dermå
man afveje, hvor stor gevinsten er ved at vælge selvbud-
gettering sammenlignetmed tabet, hvis økonomien går
den anden vej, forklarer Kurt Houlberg.

Milliardregning
Og den anden vej gik økonomien i kriseårene, hvor ver-
densøkonomien uventet satte gang i et ræsmod bunden.
I 2009 havde 19 kommuner valgt at stole på deres egne
prognoser, men da den globale finanskrise satte ind, end-
te en gigantisk efterregning hos de 19 kommuner.
De skulle tilsammen betale 1,3 milliarder kroner til-
bage til staten, og sporene fra dengang skræmmer da
også i en af de kommuner, der i denne omgang har valgt
at satse på en større økonomisk fremgang, end staten
regner med på landsplan.
Ringsted valgte at selvbudgettere i 2009, og regningen tre
år efter, da boet blev gjort op, lød på 63,6millioner kroner.
Alligevel har borgmesterHenrikHvidesten (V) og et enigt
byråd i Ringsted både i 2017 og 2018 valgt at selvbudgette-

ikke nødvendigvis har den samme følingmed den kon-
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–Det er selvfølgelig en risikovurdering, man skal fore-
tage på baggrund af den lokale viden. Altså hvor stor
sandsynlighed trorman, at der er for, at der kommer en
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re. Det skal sikre demen gevinst på femmillioner kroner i
forhold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.
– Vi har fået lavet nogle eksterne prognoser, og de viser,
at vi kan regnemed en større økonomisk vækst, end det
statsgaranterede udskrivningsgrundlag forventer. Men
det er helt sikkert, at sporene fra 2009 skræmmer. Så vi
har også budgetteret forsigtigt i den forstand, at vi ikke
har lagt hele den potentielle gevinst ind i vores budget.
Det ville være at regne for meget med fugle på taget,
forklarer Henrik Hvidesten.

Små marginaler
Eksemplet fra Ringsted viser da også, at det er relativt
småmarginaler, der afgør, omde faktiske skatteindtægt-
er endermed at ligge over eller under statsgarantien.
I et notat fra budgetprocessen i Ringsted kanman læse,
at gevinsten på femmillioner skal ses i forhold til et sam-
let budget på godt tomilliarder kroner. Og at kommunens
økonomiske prognose selv fremhæver, at der kun skal 17
borgere til at flytte enmillion i regnskabet, ligesomden
lokale beskæftigelse er afhængig af, hvordan slagteriet
DanishCrown klarer sig.
– Derfor har det også fyldtmeget i byrådet at få drøftet det
ordentligt igennem, så vi var enige om, at det var en risiko,

vi ønskede at tage igen, forklarer Henrik Hvidesten.
Han fortæller desuden, at det i øjeblikket ser ud somom, at
satset på selvbudgettering i 2017 kommer til at betale sig.
– Det er jo ikkemange penge i det store billede, men det
ser ud til, at vi får en gevinst på et parmillioner ved at
have valgt selvbudgettering. Og det er bestemt også værd
at tagemed, fortæller han.

Ikke bare gæt
Den tilgang er professor Per Nikolaj Bukh enig i.
– Man kan selvfølgelig være meget påpasselig og vælge
statsgarantien. Så risikerer man ikke på nogen som
helst måde at miste noget. Men hvis man tager en kal-
kuleret risiko, og man i kraft af sin likviditet har råd til
at tage risikoen, hvis den lokale prognose skulle vise sig
ikke at holde, så er det egentlig ansvarligt at tage den
risiko, fordi man sikrer borgernes penge, forklarer Per
Nikolaj Bukh og fortsætter:
– Menman skal selvfølgelig tage nøje bestik af, hvilken
risiko man har råd til at løbe og have et sikkert grund-
lag for sin egen prognose. Det skal ikke bare være et
gæt. Man skal have fod på, hvilken tilflytning og hvil-
ken indtægtsudvikling der kommer i ens kommune,
forklarer han. 8 jki@kl.dk
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ANTAL KOMMUNER DER SELVBUDGETTERER

I budgettet for 2018 har
disse 15 kommuner valgt
at selvbudgettere: Egedal,
Favrskov, Gribskov, Odder,
Rebild, Ringsted, Rødovre,
Silkeborg, Skanderborg,
Solrød, Syddjurs, Vallens-
bæk, Vejle, Viborg og
Aarhus.

Statsgaranti

Selvbudgettering
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