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Flot budgetresultat
i en usikker tid
I 2008 gennemførte kommunerne
første gang den faseopdelte og koor-
dinerede budgetproces. Den har lige
siden været en hjørnesten i det øko-
nomiske samarbejde med staten og
sikret, at kommunerne hvert år har
levet op til økonomiaftalerne med
regeringen. I en usædvanlig tid med
stor usikkerhed og forandring er det
glædeligt at konstatere, at denne in-
stitution endnu engang har leveret.
Budgetterne for 2021 er i hus, og de
foreløbige tal viser, at kommunerne
leverer endnu et budget, der ligger
inden for økonomiaftalens udgifts-
rammer.
Budgettallene er ikke helt endelige
endnu, men alt tyder på, at det igen
er lykkedes for de 98 folkevalgte for-
samlinger at komme i mål. Ikke bare
med deres egne 98 budgetter, men
også med det samlede kommunale
budget. Det er – endnu engang – et

imponerende stykke politisk arbej-
de, og det viser med al tydelighed, at
kommunerne står sammen og tager
ansvar for de aftaler, der indgås.
Det var ellers ikke et nemt udgangs-
punkt. Covid-19-pandemien har
gjort 2020 til et år, hvor kommuner-
ne har måttet bryde med vanetænk-
ningen, omstille servicen lynhur-
tigt og lede efter nye løsninger på de
mange nye udfordringer. De gode
erfaringer skal naturligvis tages
med videre, og både de gode erfarin-
ger og den økonomiske side af pan-
demien har fyldt godt i drøftelserne
af de lokale budgetter, der samtidig
indeholder det højeste anlægsni-
veau siden kommunalreformen.
Men2020har også budt på enudlig-
ningsreform, somhar flyttet penge
rundtmellemkommunerne. Forud
for budgetterne fremhævedemange
eksperter, at det –med tanke på ud-

Aftaleoverholdelsen cementerer kommunernes
status som troværdig samarbejdspartner for rege-
ringen og sikrer kommunerne stor indflydelse på
egne rammer.

ligningsreformen– ville væremeget
vanskeligt for kommunerne at holde
sig inden for de aftalte rammer for
2021. Eksperterne havde ret i, at det
blev vanskeligt,men kommunerne
kom imål og beviste endnu engang, at
det kommunale fællesskab er stærkt
og kan levere bemærkelsesværdige
resultater. Aftaleoverholdelsen ce-
menterer kommunernes status som
troværdig samarbejdspartner for
regeringen og sikrer kommunerne
stor indflydelse på egne rammer.Kun
skatten lykkes det ikke at kommehelt
imålmed,menher var der også en
helt ekstraordinær proces på grund
af udligningsreformen, somgjorde
detmeget svært at skabe den fornød-
ne fleksibilitet.
Med budgettet på plads kan blik-
ket atter rettesmodde udfordrin-
ger, somkommunerne står overfor i
de kommende år. Den demografiske
udvikling lægger et gevaldigt pres
på serviceudgifterne, og på trods af
mulighederne for at øge anlægsinve-
steringernemarkant i både 2020 og
2021, vil der også i de kommende år
være behov for, at kommunerne kan
investere i solide fysiske rammer om
borgerne og velfærden.•
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