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Regeringen spiller hasard med de ansatte og det kommunale selvstyre 

 

Der er lige nu dømt tænkepause i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL om 

kommunernes økonomi i 2017. 

 

Baggrunden er, at regeringen presser kommunerne til at få et økonomisk råderum, som de kan 

bruge i finanslovsforhandlingerne til at dele gaver ud med.  

 

Kommunerens økonomi er under meget stort pres bl.a. som følge af demografiske ændringer, og 

stigende udgifter til flygtninge. Samtidig vil regeringen opkræve 2,4 mia. kr. fra kommunerne – 

det såkaldte omprioriteringsbidrag. 

 

”Det hænger simpelthen ikke sammen. Selv, hvis KL måtte få held til, at få 

omprioriteringsbidraget tilbageført til kommunerne uden bindinger, vil der alene blive tale om 

nulvækst i kommunerne. Og så er der ikke taget højde for det udgiftspres, som der samtidigt er i 

kommunerne. Jeg skal derfor opfordre regeringen til, at bruge tænkepausen til at sætte sig 

grundigt ind i den kommunale virkelighed”, udtaler Anders Bondo Christensen, formand for 

Forhandlingsfællesskabet. 

 

Anders Bondo Christensen udtaler endvidere, at ”Finansministeriet og regeringen har en 

forestilling om, at de kan styre den kommunale hverdag ude i skoler, børnehaver og andre 

institutioner fra et ministerkontor. Al erfaring viser, at det virker ikke. Det er derfor, vi har 

indrettet os i Danmark med et kommunalt selvstyre, der giver et vist rum til, at kommunerne med 

inddragelse af de ansattes faglighed kan foretage lokale prioriteringer og indretninger af 

velfærdsopgaverne i forhold til de forskelligheder og behov, der er mellem de enkelte kommuner. 

Med en fortsat udhulning af den kommunale økonomi, og med omprioriteringsbidraget vil  

byrådspolitikernes rolle blive reduceret til at være administratorer for Finansministeriet med 

begrænset muligheder for at kunne tilpasse og prioritere konkret i forhold til den kommunale 

virkelighed”. 

 

Et af kardinalpunkterne for KL er at få omprioriteringsbidraget tilbage til kommunerne uden 

bindinger.  
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”Det synspunkt bakker vi kraftig op om. Omprioriteringsbidraget er ikke teknik. Får regeringen 

held til, at opkræve 2,4 mia. kr. af kommunekasserne til brug for finanslovsforhandlingerne, vil 

kommunerne allerede  nu være tvunget til foretage afskedigelser og personaletilpasninger. Hertil 

skal tilægges de besparelser, som følger af det stigende demografisk udgiftspres i kommunerne. 

Efter indgåelsen af finanslovsaftalen, hvor omprioriteringsbidraget tilbageføres til øremærkede 

formål, vil kommunerne så skulle ud og rekruttere ny arbejdskraft til de områder, hvor der er delt 

gaver ud fra Christiansborgs side.  

 

Det er ikke en anstændig måde at drive politik på, og det er ikke anstændig måde at behandle de 

kommunalt ansatte, som vil kunne opleve at blive afskediget for i januar at kunne se sin stilling 

slået op igen. På områder med mangel på arbejdskraft vil kommunerne sågar også kunne komme 

i den situation, at de ikke efterfølgende kan få den nødvendige arbejdskraft til at løse opgaven. 

 

Vi er nået til et leje, hvor man ikke kan opretholde servicen overfor borgerne, hvis der spares 

mere. Regeringen spiller hasard med de ansatte, med det kommunale selvstyre og løsningen af 

velfærdsopgaverne. Lad os derfor håbe, at tænkepausen gør regeringen klogere på den 

kommunale virkelighed”, slutter Anders Bondo Christensen. 

 

 

Fakta 

 Kommunerne har de sidste 5 år effektiviseret for over 13 mia. kr, og antallet af ansatte 

er reduceret med 25.000.  

 Regnskaberne for 2015 viser, at for 93 kommunerne udgjorde overskuddet på grund af 

budgetloven kun 200 mio. kr. Af de 93 kommunerne overskred ca. halvdelen af 

kommunerne deres budget for 2015.  

 93 % af bormestrene svarer i en Momentum-rundspørge, at regeringens 

omprioriteringsbidrag vil medføre forringelser og afskedigelser af den borgernære 

service.  

 Udmøntes besparelsen på 1 pct. af kommuners serviceramme i 2017 på lønbudgettet, 

vil der alene for 2017 skulle afskediges i omegnen af 6.000 ansatte. 
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