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Økonomiforhandlinger i
Covid-19-krisens skygge
Mens sidste års forhandlinger om
kommunernes økonomi foregik i en
atmosfære af økonomiske fremgang
og valgkampens mange velfærdsløfter, har Covid-19-krisen på kort tid
ændret markant på både rammevilkår, proces og forhandlingstemaer.
Den politiske dagsorden er domineret af krisen. Og håndteringen af de
helt aktuelle udfordringer står højt
på listen over temaer, der skal drøftes. Det bliver et helt centralt tema i
forhandlingerne, hvordan vi sikrer,
at Covid-19-relaterede udgifter ikke
fortrænger øvrige borgernære udgifter. Og kommunernes finansiering
skal tage højde for den stærkt stigende ledighed.
Krisen betegnes som den alvorligste,
landet har stået i, siden 1930’erne.
Krisen har dog samtidig demonstreret, at vi har et samfund og en offentlig sektor, der virker. Indsatsen har
været kendetegnet ved omstillings-

parathed, ansvarstagen og samarbejde. Ikke mindst inden for sundhedsvæsenet. Personale er blevet udlånt
på tværs af sektorer, midlertidige
pladser i kommunerne oprettet på
rekordtid, værnemidler indkøbt i
fællesskab og så videre.
Men når hverdagen igen indfinder
sig, er der risiko for at falde tilbage
i gamle rutiner. Vi skal derfor have
blik for de rammer, der understøtter,
at vi også i en mere normal situation
kan omstille os og styrke samarbejdet. For antallet af svagelige ældre
og borgere med kroniske sygdomme
vil fortsætte med at vokse og presse
sundhedsvæsenet. Antallet af døde
som følge af Covid-19 er heldigvis så
lavt, at det næppe vil kunne spores i
de demografiske prognoser.
Men alt handler ikke om Covid-19
og sundhedsområdet. Udfordringerne på det specialiserede socialområde er uforandrede. Regnskab
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19 viser igen en betydelig vækst på
området. Socialministerens svar har
hidtil været, at vi skal tænke mere i
forebyggelse. Det kan man jo dårligt
være uenig i, og kommunerne ville
gerne kunne investere mere. Forebyggelse er faktisk blevet opprioriteret igennem mange år. Men det har
ikke kunnet forhindre udgifterne i at
stige år efter år.
Der er ingen tvivl om, at den økonomiske krise, som vi står i, bliver dyb.
Men det er endnu umuligt at sige
noget sikkert om, hvor langvarig den
bliver. Derfor er det også for tidligt at
begynde at tale om økonomisk genopretning. Tværtimod bør der være
plads til en større kommunal anlægsramme, som kan yde et bidrag
til at få hjulene op i fart igen. Der er
nok af kommunale anlægsinvesteringer, som vil give god samfundsøkonomisk mening. Ikke mindst på
klimaområdet vil det give god mening at øge investeringerne. Nødvendige investeringer, som vil give et
solidt samfundsøkonomisk afkast.
Så der er rigeligt at diskutere, når KL
og regeringen tager hul på økonomiforhandlingerne for 2021. •

Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, 7. maj -20. maj 2020, 51. årgang, www.danskekommuner.dk Forsideillustration: xxxxxxxx Redaktionen: Tlf.: 33 70 30 18, dk@kl.dk, Weidekampsgade
10, 2300 Kbh. S. Abonnement/adresseændring: Tlf.: 33 70 37 02, abonnement@kl.dk, Årsabonnement 2020: 22 numre, 1.729 kr. ekskl. moms Ansvarshavende: adm. dir. Kristian Wendelboe, kwe@kl.dk Kommunikationschef: Ida Thuesen Nielsen, itn@kl.dk Redaktionschef: Klaus Slanina Petersen, ksp@kl.dk Redaktionssekretær: Thomas Kokholm, tkn@kl.dk Journalister:
Rudi Holm, ruh@kl.dk, Thomas Kokholm, tkn@kl.dk, Gitte Johansen, gij@kl.dk, Jon Kirketerp Jørgensen, jki@kl.dk, Mads Brandsen, mdbr@kl.dk, Frederik Overby Vinding, frov@kl.dk, Martin S. Poulsen, masp@kl.dk
Graﬁkere: Barbara Clemmensen, bac@kl.dk, Karen Linnet Olesen, kol@kl.dk Webmaster: Line Bisgaard, lic@kl.dk Annoncer: JB Media, tlf.: 21 43 75 18, mpe@jbmedia.dk, www.jbmedia.dk Trykoplag: 4.000.
Læsertal: 40.000 (Gallup 2019). Produceret CO2-neutralt hos KLS PurePrint, www.klspureprint.dk. Artikler kan citeres mod kildeangivelse, jf. ophavsretslovens bestemmelser om citatretten.
KL’s politik udtrykkes i lederen og i artikler, hvoraf dette direkte fremgår.
Adgangskode: clips Redaktionen: Tlf.: 33 70 30 18, dk@kl.dk Abonnement: Tlf.: 33 70 37 02, abonnement@kl.dk

Vi kender s tadig
kommunerne
Selv om hverdagen har ændret sig for de fleste af os med fysisk afstand og
mere hjemmearbejde, er vi i KLK ikke længere væk end en mail eller et
telefonopkald. Det er stadig os, der kender kommunerne, og som hjælper
dem med opgaver indenfor styring, kvalitetsudvikling, ledelse,
rekruttering og organisering.
Vi gør det bare på en ny måde.

Find os på: klk.kl.dk

