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Forudenhåndteringen af coro-
nakrisen står dermeget på rege-
ringens to do-liste her i foråret.
Udligningsreformen skal på
plads.Minimumsnormerin-
gerne skal føres ud i livet. Og så
er der klimahandlingsplanerne,
som regeringens parlamentari-
ske grundlagmeget gerne snart
vil have på plads.
Men spørgsmålet er, omklima-
handlingsplanerne bliver helt så
ambitiøse, somdet egentlig var
planen, når regeringen samtidig
skal betale enmilliardregning
for en coronakrise, der har spar-
ket arbejdsløshedskurven i vej-
ret. Det er ikke givet, vurderer
politisk analytiker ved netavi-
senAltinget ErikHolstein.
–Officielt kommermannok
ikke til at skrue ambitionerne
ned,menSocialdemokratiet bli-
ver sat i en klemme, for klima-
handlingsplanerne kan kom-

me til at kosteDanmarknoget
konkurrenceevne og dermed
arbejdspladser. Spørgsmålet er,
omVenstre og de øvrige bor-
gerlige partier vil acceptere den
præmis, somegentlig heller ikke
huer Socialdemokratiet selv.
Der vil være et pres for, at den
grønne omstilling ikkemåkoste
noget. Og samtidig vil regerin-
gens parlamentariske grundlag
have sammehøje ambitioner
somhidtil, siger han.

Ingen besparelser i sigte
Menhvad såmeddendaglige
kommunale økonomi?Meddet
ophævede anlægsloft kan kom-
munerne sætte gang i allerede
planlagte projekter før tid, og
det vil også være oplagt at sætte
gang i det almene boligbyggeri,
vurderer ErikHolstein.
Når det kommer til serviceud-
gifterne i kommunerne – vel-
færd som børnehaver, skoler og
plejehjem – vil der næppe ske

det helt store, mener han.
– Jeg ser ikke formig, at regerin-
gen på kort sigt går ud og beder
kommunerne omat spare. Og
slet ikke på personalesiden.Det
vil blot forstærke krisen.Menpå
denmellemlange og lange bane
kan væksten i de kommunale
budgetter godt blive lavere, end
den ellers ville have været, siger
ErikHolstein.
MichaelMøller, der er profes-
sor i økonomi vedCopenhagen
Business School,mener ikke, der
er grund til bekymring på hele
samfundsøkonomiens vegne.
– Staten har så få lån og et stort
overskud på betalingsbalancen,
at der ikke er nogen grund til at
være nervøs. Staten kan godt få
brug for at strammeop, for selv
Danmark har ikke råd til alt.
Men jeg ermere bekymret for,
at det kan gå så skidt for Italiens
økonomi, at hele EUkommer
i vanskeligheder, siger han.•
mdbr@kl.dk

Coronakrisen kan sænke
de grønne ambitioner

Da staten har nærmest ubegrænsede lånemuligheder, behøver man
ikke være så bekymret for økonomien. Men de presserende politiske
dagsordener på Christiansborg kan alligevel godt blive påvirket af
krisen, vurderer en ekspert.

UDLIGNINGEN
ER SAT PÅ STANDBY

I begyndelsen af coronakrisen
var der stadig gang i forhand-
lingerne om en ny udlignings-
reform,men de er nu sat på hold
indtil videre.
Det bekræfter den ene af Ven-
stres forhandlere, politisk
ordfører Sophie Løhde, over
for Nyhedsmagasinet Danske
Kommuner.
Regeringen har dog ikke æn-
dret på sin ambition om at
lande en aftale, der kan nå at
træde i kraft inden næste års
budgetlægning. Det vil reelt
sige, at aftalen skal være på
plads inden 30. juni, hvor Øko-
nomi- og Indenrigsministeriet
melder tilskud og udligning ud
til kommunerne.

Behovet er ikke forsvundet
Ogdet presser regeringennoget,
lyder det fra social- og indenrigs-
minister AstridKrag (S) på et
pressemøde omde aftaler, rege-
ringenhar indgåetmed kommu-
nerne og regeringen om tiltag,
der kan styrke økonomienunder
coronakrisen.
– Selv omcoronasmitten for-
andrermange ting her og nu,
betyder det ikke, at behovet for
etmere retfærdig udlignings-
sytem, der sikrer etDanmark
i bedre balance, er forsvundet.
Det er klart stadig bådemin og
regeringens ambition at få en
udligningsreform, sigerministe-
ren og erkender, at uret tikker.
– Det er klart, det har selvføl-
gelig lidt en hast, hvis vi skal nå
at være på plads inden næste
års tilskudsudmelding, men
det er stadig ambitionen at få
en bred aftale og at få det inden
næste budgetår, siger hun.
Her og nu afsætter regerin-
gen og KL en generel lånepulje
på 500millioner kroner for at
styrke likviditeten til vanske-
ligt stillede kommuner, frem-
går det af aftalen.•
mdbr@kl.dk

F
O
TO

:ID
A
G
U
L
D
B
Æ

K
A
R
E
N
TS

E
N
/
R
IT
Z
A
U
S
C
A
N
P
IX


