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Økonomiaftale med
kort og langt lys på
Regeringen og KL indgik den 29.
maj en økonomiaftale for 2021. Det
var en lidt atypisk og komprimeret
forhandling i COVID-19-epidemiens
skygge. Regeringen og KL havde al-
lerede imarts aftalt at spænde et
sikkerhedsnet ud under den kom-
munale økonomi i 2020. I økonomi-
aftalen udmøntes en kompensation
for de foreløbigemerudgifter på 2,6
milliarder kroner til værnemidler og
øvrigemerudgifter, samt enmidt-
vejsregulering, der kompenserer for
de stigende udgifter til ledige.
Aftalen giver samtidig plads til et fi-
nansieret løft i servicerammen på 1,5
mia. kr. i 2021, hvilket fuldt ud dæk-
ker effekten af den demografiske ud-
vikling og herudover giver plads til
en begrænset udgiftsvækst på især
socialområdet.
Det er usikkert, hvor dyb og langva-
rig krisen bliver. Der kommer til at
gå et stykke tid, før vi kender konse-
kvenserne for det offentlige råde-

rum.Men på den korte bane giver
det godmening at stimulere dansk
økonomimed højere offentlige in-
vesteringer. Derfor blev det i marts
aftalt at fjerne anlægsloftet for 2020.
I forlængelse heraf giver aftalen for
2021 etmarkant løft i anlægsram-
men på 2,5milliarder kroner
Omstændighederne har ikke på
sammemåde som i en normal øko-
nomiforhandling givet mulighed for
grundige drøftelser og detaljerede
aftaler på sektorområderne. Men
der lægges med økonomiaftalen
spor ud for det samarbejde, der skal
være med regeringen på en række
områder.
Først og fremmest har regeringen
forpligtet sig til at drøfte rammerne
for en nærhedsreformmedKL. Det
er en reform, hvor vi i fællesskab skal
gå radikalt nye veje for at udvikle
velfærden. Det er indtil videre ikke
konkret, men ambitionsniveauet
skalman ikke tage fejl af. Aftalen

Ikkemindst har regeringen forpligtet sig til at ind-
drageKL i processen fremmod regeringens udspil
til en sundhedsaftalemed Folketingets partier.

sender et klart signal om, at vi skal
havemere nærhed, frihed, tillid,
sund fornuft og professionelt hand-
lerum formedarbejdere og ledere.
Det er også aftalt i fællesskab at af-
dække, hvad der udgør god kvalitet i
dagtilbud. Folketinget har besluttet
at tilføre området flere ressourcer og
indføreminimumsnormeringer. Det
samarbejder vimed regeringen om
at implementere.Men det er afgø-
rende, at diskussionen om god kvali-
tet ikke stopper der.
Sidstmen ikkemindst har regeringen
forpligtet sig til at inddrageKL i pro-
cessen fremmod regeringens udspil
til en sundhedsaftalemedFolketin-
gets partier. Det arbejde går i gang nu.
Erfaringerne fra håndteringen af CO-
VID-19-epidemienhar understreget
det kæmpepotentiale, der er i etmere
sammenhængende sundhedsvæsen
medøget fokus på de nære løsninger.
Epidemienhar på samme tid belyst,
hvor udfordringerne er i sundheds-
væsenet, når sektorerne skal trække
på sammehammel.
Så økonomiaftalen giver økonomisk
tryghed på den korte bane og ud-
stikker samtidig nogle retninger for
udviklingen af velfærden de kom-
mende år. •
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