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10 år med smalhals i den offentlige sektor, mens vel-
standsstigningen er blevet i borgernes lommer, har 
forrykket balancen mellem borgernes forventninger til 
plejehjem, børnehaver og skoler og den service, som 
kommunerne rent faktisk kan levere. Det mener KL’s 
formand, Jacob Bundsgaard (S), der derfor efterspørger 
konkrete ændringer i budgetloven.
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BUDGETLOVEN?

F ællesskabet og 
sammenhængs-
kraften i sam-
fundet er udfor-
dret, hvis ikke 
Folketinget løs-
ner kommuner-
nes økonomiske 

tøjler. Det mener KL med formand 
Jacob Bundsgaard (S) i spidsen.
Formanden læner sig op ad bereg-
ninger, som KL selv har foretaget på 
baggrund af tal fra Danmarks Stati-
stik. De viser, at det private forbrug 
er steget i markant højere grad end 
det offentlige forbrug op gennem det 
seneste årti. 
Hvis det fortsætter, så bliver der 
for lang afstand mellem borgernes 
forventninger til kommunernes vel-
færdsydelser og det, som kommu-
nerne rent faktisk kan levere, mener 
Jacob Bundsgaard.
– Den offentlige sektor kan ikke hal-

te for langt efter det private forbrug, 
før der vil være nogen, der vælger de 
fælles tilbud fra. Man kommer til at 
fjerne villigheden til at finansiere 
vores fælles velfærd, så folk i stedet 
køber private pasningstilbud, priva-
te sundhedsforsikringer og lignende, 
siger Jacob Bundsgaard.
Hvad er der galt med det?
– Det er selvfølgelig udmærket for 
den enkelte, der har råd til det, men 
det kommer til at udfordre den uni-
verselle velfærdsmodel. For det vil 
kun være for dem, der har flest penge 
og ressourcer, mens andre ikke kan 
være med, siger Jacob Bundsgaard.

Flere opgaver
Kigger man på den danske økonomi 
siden 1990, så er der siden 2010 sket 
en opbremsning i stigningen i det 
offentlige forbrug. For mens det of-
fentlige forbrug i 90’erne og 00’erne 
steg mere end det private forbrug, så 
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ser det anderledes ud i 10’erne. Efter 
finanskrisen har stigningen i det 
offentlige forbrug nemlig været ret 
lav, mener KL-formanden.
– Kigger man på de seneste knap 10 
år fra 2010 og frem til i dag, så har 
udviklingen i den samlede offent-
lige sektors forbrug været meget 
begrænset. Kigger man isoleret på 
kommunerne, så har udviklingen 
været tæt på nul. Det på trods af, at 
der er sket noget med de opgaver, vi 
løfter. Der er kommet flere ældre, 
flere børn, flere med diagnoser, 
flere sundhedsopgaver, og der er på 
mange måder et enormt pres på den 
offentlige sektor – særligt på kom-
munerne, siger Jacob Bundsgaard.

Større tryk
Samtidig har mange danskere ople-
vet, at de har fået flere penge mel-
lem hænderne. Og det skaber uba-
lancen, mener Jacob Bundsgaard.
– Rigtig mange borgere oplever, at 
de har fået flere penge. Der er må-
ske råd til at købe en bedre bil, et 
nyt køkken, skifte fladskærmen 
ud. Men i daginstitutionen, hvor de 
hver dag sender deres børn ned, dér 
skal man kæmpe for at holde skin-
det på næsen. Så de oplever, at den 
offentlige velfærd ikke følger med 
den stigende velstand, de oplever 
derhjemme, siger KL-formanden.
Har folk ikke altid haft høje forvent-
ninger til den offentlige velfærd?
– Tjoh, der har altid været ønsker 
til specifikke områder, men nu ser 
vi det flere steder på samme tid. 
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For eksempel på daginstitutions-
området i form af krav om mini-
mumsnormering. Eller på det spe-
cialiserede område, som, på trods 
af at det er blevet prioriteret over 

årene, ikke lever op til borgernes 
forventninger. Så jeg oplever, at der 
er større tryk på i dag, end der var 
for 15-20 år siden, da jeg startede 
i kommunalpolitik, siger Jacob 
Bundsgaard.

Rigid lovgivning
KL-formandens advarsel på vegne 
af velfærdssamfundet kommer midt 
i optakten til den bebudede revision 
af budgetloven. En lov, som er en del 
af det problem, som Jacob Bunds-
gaard taler om.
– Budgetloven har tjent et formål, 
og har for så vidt også haft sin be-
rettigelse i tiden efter finanskri-
sen. Men den er alt for rigid, og den 
modvirker, at vi kan udvikle og 
fastholde vores stærke velfærds-
samfund, som det i høj grad er 
kommunerne, der står for, siger 
Jacob Bundsgaard.
Hvert år fastsætter Folketinget, 

BUDGETLOVEN
Budgetloven blev vedtaget i 2012 
og lægger et loft over den offent-
lige sektors samlede udgifter hvert 
år. Den blev indført for at leve op 
til EU’s finanspagt, der kræver, at 
medlemslandene har balance i de 
offentlige finanser. Balance betyder 
i denne sammenhæng, at Danmarks 
underskud på den strukturelle saldo 
ikke må overstige én procent. Et 
folketingsflertal valgte dog i 2012, at 
underskudsgrænsen skulle være på 
0,5 procent. Altså strammere end 
finanspagten kræver.

En af de selvpålagte piner, vi arbejder under i 
Danmark, er underskudsgrænsen, som grundlæg-
gende afgør, hvor mange penge vi kan bruge i den of-
fentlige sektor. Der har vi lagt os på en grænse, som 

er strengere end EU’s regler. Men hvis man i øvrigt kan bruge 
pengene fornuftigt, så er det jo tudetosset ikke at gøre det. 
Jacob Bundsgaard, formand for KL
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hvor mange penge den offentlige 
sektor samlet set må bruge. Det har 
Folketinget gjort siden 2012, hvor 
budgetloven blev vedtaget. Det sker 
dog oftest uden de store diskussio-
ner, mener KL-formanden.
– Budgetloven er den lov, der grund-

læggende afgør, hvor mange penge vi 
som samfund vil bruge i den offent-
lige sektor. Og så er det da bizart, at 
en så vigtig beslutning ikke er udsat 
for en politisk diskussion. Jeg undrer 
mig simpelthen over, at der ikke er 
flere partier i Folketinget, der har en 
holdning til, hvordan halvdelen af 
den offentlige sektor skal udvikle sig 
økonomisk set, når der er politiske 
kampe om ting, der – havde jeg nær 
sagt – er perifere og ligegyldige, siger 
Jacob Bundsgaard.

Investér først, høst senere
Løsningen på de rigide regler har 
KL-formanden et bud på. Flere for-
skellige faktisk.
Først og fremmest det længe næ-
rede kommunale ønske om mere 
fleksibilitet fra det ene års budget 
til det andet. Det vil sige, at kom-
munerne gerne vil have lov til at 
overføre det ene års underskud til 
et eller flere følgende år, hvor det så 
kan indhentes.
– Vi har brug for fleksibilitet, så vi 
kan investere penge det ene år og hø-
ste gevinsterne i de følgende år. Fra 
vores synspunkt vil vi gerne have så 
meget fleksibilitet som muligt, så vi 
ser gerne, at sigtet bliver tre-fire år, 
siger Jacob Bundsgaard.
Mon ikke det får det til at løbe koldt 
ned ad ryggen på en finansminister, 

REVISION
Da budgetloven blev vedtaget i 
2012, besluttede Folketinget, at 
den skulle revideres i folketingsåret 
2018-19. Kort før folketingsvalget i 
juni i år blev revisionen udskudt med 
henvisning til, at arbejdet med ana-
lyser og opsamling af erfaringer ikke 
var afsluttet. I S-regeringens lovpro-
gram kan man læse, at regeringen vil 
præsentere ændringer af budgetlo-
ven i februar 2020.

INGEN KOMMENTARER
Finansminister Nicolai Wammen (S) 
har via Finansministeriets presse-
afdeling afvist at stille op til et inter-
view om den forestående revision 
af budgetloven og KL’s forslag til 
ændringer. 
Efterfølgende har Nyhedsmagasinet 
Danske Kommuner tirsdag før jul til-
sendt ministeriet en række skriftlige 
spørgsmål om KL’s konkrete ønsker 
til revisionen af budgetloven. Mini-
steriets presseafdeling kvitterer for 
mailen, men meddeler, at de ikke har 
mulighed for at besvare spørgs-
målene inden magasinets deadline 
torsdag før jul. 
Adspurgt om en dag mere vil gøre 
det muligt for ministeriet at svare på 
spørgsmålene, meddeler ministeri-
ets presseafdeling, at det desværre 
heller ikke kan lade sig gøre. 
Til gengæld, fortæller presseafde-
lingen, er Nyhedsmagasinet Danske 
Kommuner velkomne til at vende 
tilbage i det nye år. 
Nyhedsmagasinet Danske Kom-
muner har derefter spurgt, hvornår 
Finansministeriet forventer at kunne 
svare på spørgsmålene.
Ved redaktionens slutning var svaret 
fra Finansministeriet, at Nyhedsma-
gasinet Danske Kommuner kunne 
vende tilbage i uge 2 efter nytår.

I økonomiafta-
len for 2020 har 
regeringen og KL 
aftalt, at de i fæl-
lesskab vil analy-
sere og vurdere 
mulighederne for 
i højere grad at 
give elementer 
i økonomiafta-
lerne et flerårigt 
sigte. Det arbejde 
er endnu ikke be-
gyndt.
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at kommunerne vil bruge pengene på 
forhånd og håbe på at høste nogle ge-
vinster senere?
– Jeg tænker da, at en finansmini-
ster burde blive lidt varm om hjertet 
over, at nogen vil sørge for, at vores 
samfund har det godt, og at der bliver 
leveret både god velfærd og effektivi-
seringer, siger Jacob Bundsgaard.

Tudetosset
Han peger desuden på, at Folke-
tinget i 2012 implementerede EU’s 
finanspagts krav strengere end nød-
vendigt. Mens finanspagten kræver, 
at Danmark holder sit underskud på 
den strukturelle saldo på under én 
procent af BNP hvert år, så vedtog 
folketingsflertallet en underskuds-
grænse på 0,5 procent.
– En af de selvpålagte piner, vi ar-
bejder under i Danmark, er under-
skudsgrænsen, som grundlæggen-
de afgør, hvor mange penge vi kan 
bruge i den offentlige sektor. Der har 
vi lagt os på en grænse, som er stren-
gere end EU’s regler. Men hvis man i 
øvrigt kan bruge pengene fornuftigt, 
så er det jo tudetosset ikke at gøre 
det, siger Jacob Bundsgaard.
Så den vil KL gerne have hævet helt til 
grænsen?
– Ja. Men det kan jo også være no-
get, der bliver forhandlet om. I dag 
er det jo bare et diktat. Men den 
bør afhænge af, hvad man vil bruge 
pengene på. I nogle tilfælde kan en 
krone investeret give et fornuftigt 
afkast. Det kunne være på infra-
struktur, klimasikring eller tidlig 
indsats. Der er faktisk nogle inve-
steringer, som har en fornuftig og 
relativt hurtig tilbagebetalingspe-
riode. Og så er det jo dumt, at vi ikke 
laver de investeringer. Uagtet at 
man selvfølgelig vil gå tættere 
på grænsen ved at hæve under-
skudsgrænsen til én procent, 
siger Jacob Bundsgaard.
KL foreslår desuden, at un-
derskuddet på den struktu-
relle saldo kan opgøres uden 
at medregne ekstraordinære 
klimainvesteringer, at ud-
nytte finanspagtens fleksibilitet 
i højere grad og at revidere budgetlo-
ven med et fast interval. � 
jki@kl.dk, frov@kl.dk




