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VI HAR EN
ØKONOMIAFTALE
Økonomiaftalen løfter servicerammen med
1,5 milliarder og giver kommunerne et anlægsloft
på 21,6 milliarder kroner. En aftale, der holder
hånden under demograﬁen, siger KL-formand.

tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN

R

egeringen og KL
landede i forrige uge
en aftale om kommunernes økonomi
næste år. Aftalen
løfter kommunernes
serviceramme med 1,5 milliarder
kroner. Det sikrer, at der er penge til
de stigende udgifter til flere ældre
og flere børn, og at udgiftspresset

på det specialiserede område bliver
dækket, siger KL-formand Jacob
Bundsgaard (S) på et pressemøde,
efter aftalen blev præsenteret.
– Det er ikke en aftale, som gør, at alt
kan lade sig gøre. Men det er en god
aftale, som betyder, at vi har sikkerhed for, at vi i kommunerne kan blive
ved med at udvikle vores velfærd og
give et godt tilbud til borgerne i hele

1,5
mia.

løftes
servicerammen med

21,6
mia.

kan kommunerne
bruge på
anlæg

Danmark. Der er givet et løft, som
gør, at kommunerne kan følge med
den befolkningsudvikling, der er, og
at vi kan håndtere det udgiftspres, vi
oplever på det specialiserede socialområde, siger Jacob Bundsgaard.
Finansminister Nicolai Wammen
(S) kalder aftalen for en fortsættelse
af investeringerne i velfærden.
– På trods af at vi står i en svær situation, så sørger vi for, at når der
kommer flere børn og ældre, så
følger pengene også med. Vi skaber
mere rum til at udvikle kernevelfærden, så der kan ansættes flere
pædagoger, social- og sundhedsmedarbejdere, lærere og andre, vi
har brug for ude i kommunerne, siger Nicolai Wammen.
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Højeste anlægsloft i ti år
KL gik til forhandlingerne med et
ønske om at fortsætte suspenderingen af anlægsloftet. Det blev det ikke
helt til. I stedet har parterne aftalt,
at kommunerne næste år kan bruge
21,6 milliarder kroner på anlæg. Det
er 2,5 milliarder kroner mere end i
år og det højeste niveau i de sidste ti
års økonomiaftaler.
– Vi er glade for, at kommunerne får
mulighed for at bidrage til aktiviteten i dansk økonomi. For det første
fordi det er vigtigt, at vi har en god og
stærk økonomi i Danmark, men også
fordi en hel masse af vores velfærdstilbud har brug for gode rammer.
Så vi har nogle bygninger, lokaler og
veje, der har en kvalitet, der matcher
det, som borgerne forventer, siger
Jacob Bundsgaard. •
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Nærhedsreform

Coronakrisen har vist, at den offentlige sektor
kan omstille sig lynhurtigt, når de ansatte får mulighed for at udnytte deres faglighed uden at være tynget af love, regler og andet bureaukrati. Nogenlunde det er regeringen og KL enige om, og
derfor skal erfaringerne fra coronakrisen bruges
til den kommende nærhedsreform. Blandt andet
på beskæftigelsesområdet har KL efterspurgt
enklere regler og mindre bureaukrati. Til efteråret skal KL og regeringen ifølge økonomiaftalen
drøfte, hvordan nærhedsreformen skal se ud.
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Budgetlovsdialog
Slut med røg i skolerne

Fra det kommende skoleår skal det være forbudt for eleverne på skoler, kostskoler og efterskoler at ryge. Ifølge Kræftens Bekæmpelse har i alt 31 kommuner indført forbud mod
skoleelevers rygning. I 24 af kommunerne
gælder forbuddet også ansatte på skolerne.
Til efteråret vil regeringen fremsætte lovforslag, der gennemfører den røgfri skoletid.

To en halv linje blev det til om den længe ventede
revision af budgetloven, der af flere omgange er
blevet udskudt – senest til efteråret på grund af
coronakrisen. Loven forpligter den offentlige sektor på at holde sig inden for et underskud på den
strukturelle saldo på -0,5 procent. Den forpligter
også Folketinget til hvert år at vedtage et loft over
kommunernes serviceudgifter. KL og regeringen
er med økonomiaftalen enige om, at der skal være
en ”dialog om det faglige grundlag” for revisionen.
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Selvmøderprincip
fastholdes

Udsatte borgere kan uden foregående
visitation møde op på kvindekrisecentre og herberger. Selvmøderprincippet hedder det. Et princip, som gør det
svært for kommunerne at styre udgifterne. Det skal borgerne fortsat kunne,
er parterne i økonomiaftalen enige om.
Men nu skal der kigges på, om der skal
sættes et loft over de regninger, som
kvindekrisecentrene og herbergerne
kan sende til brugerens hjemkommune.

Kommunerne får 2,6 milliarder kroner til at dække merforbruget på at håndtere coronakrisen. De bliver som udgangspunkt
fordelt efter indbyggertal over bloktilskuddet. Der skal dog i
fordelingen tages hensyn til, at Aarhus Kommune har stået for
indkøb af værnemidler for 1,2 milliarder kroner. De endelige tal
for hver kommune vil først foreligge, når kommunernes bloktilskud bliver udmeldt i slutningen af juni. Pengene kommer til udbetaling den 1. september 2020. Parterne har aftalt, at de skal
drøfte udviklingen i COVID-19-udgifter senere på året.
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Coronakompensation

