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Analysen kort

• Meget vanskeligt at finde en brugbar proces, som 
kan forhindre et varigt sammenbrud

• En uundgåelig konsekvens af en dårlig 
udligningsreform

• Et varigt sammenbrud i løbet af få år kan 
underminere det kommunale selvstyre og sætte 
velfærdssamfundet under et historisk pres

• Konsekvenserne af et varigt sammenbrud er 
uoverskuelige – derfor kan det ikke udelukkes at 
borgmestrene finder en løsning.



Historisk: Finansiering og udgiftsrammer 
skulle balancere
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Ved økonomiforhandling i juni 2012 skrider 
sammenhængen

”Balancetilskuddet løftes i 2013 
ekstraordinært med 3.000 mio. kr. med 
henblik på at styrke kommunernes 
generelle likviditet. Hertil afsættes der 
en lånepulje på 500 mio. kr. til 
kommuner med lav likviditet.”

Defekt 
udligning

Nye 
opgaver



Udligningsreform i 2020 ødelægger balancen
Overfinan-

siering
6,5 mia. kr.
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5. maj 2020 

Aftale om reform af  det kommunale 

tilskuds- og udligningssystem 

Regeringen og Venstre, Radikale 

Venstre, Socialistisk Folkeparti og 

Alternativet har d. 5. maj 2020 indgået 

Aftale om reform af  det kommunale 

tilskuds- og udligningssystem. 

Aftaleparterne er enige om et nyt og 

bedre udligningssystem, som kan skabe 

stabilitet og forudsigelighed om de 

økonomiske rammer for kommunerne



Minister gav helt urealistiske løfter om velfærd

”i mange af de velstillede kommuner [har 
man] den situation, at man har haft for 
mange penge, og man har opsparet likviditet, 
og man har opsparet rundt omkring, og 
derfor vil man også kunne bruge de penge til 
at finansiere sin velfærd, når man nu 
afleverer mere til de kommuner, som 
omvendt har haft det problem, at de ikke har 
kunne finansiere den velfærd, de havde brug 
for.”

Daværende Social- og indenrigsminister, Astrid Krag, på 
pressemøde om udligningsreform 30. januar 2020



Det gik første gang…men så gik det galt

2020: Borgmestrene blev enige trods varig overfinansiering 2021: Sammenbrud



Derfor er det reelt et sammenbrud

2021: Sammenbrud



To umulige muligheder

Borgmestrene finder 
sammen en model, 
som fastlægger 
service- og 
anlægsrammer for 
hver kommune

Regeringen fastlægger 
service- og 
anlægsrammer for 
hver enkelt kommune



Borgmestre finder model: 
Svarer til enighed om udligningsmodel



Hvis kommunerne sprænger servicerammen 
med 1 milliard….

Kollektiv sanktion til alle kommuner

De fleste kommuner kan bare betale 
af deres store kassebeholdning

15-25 fattige kommune 
(yderkommuner og enkelte 
nordsjællandske kommuner) må 
skære i servicen

Svarer til udhuling af 
udligningsreformen – kan 
forligspartierne leve med det?



Hvis kommunerne sprænger servicerammen 
med 1 milliard….

Sikrer strukturel 
balance på den 
offentlige saldo 

i 2025

Råderum

Regioner

Kommuner

Finanslovs-
forhandlinger

1,2 mia.

Regioner

Kommuner

Finanslovs- forhandlinger 0,2 mia.

Disponering Kommunal overskridelse på 1 mia.
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Folketingets hede drøm

• Styre kommunerne med 
detaljerede krav i 
individuelle 
økonomiaftaler

• Mulighed for at 
sanktionere 
enkeltkommuner, som 
disponerer mod centrale 
beslutninger
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Det vil koste velfærd at afskaffe selvstyret

• Ensrettet service på alle 
områder i alle kommuner 
vil måske koste 30-60 
milliarder kroner

• Forskningen viser, at 
decentrale beslutninger 
er mere effektive



Borgmestrenes svære valg

• Risikere at kaste det 
kommunale selvstyre ud i 
alvorlig krise

• Lægge navn til et de facto 
nyt udligningssystem, 
som meget få vil være 
tilfredse med.
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Hvad svarede jeg i NB-Kommunes store 
nytårsquiz?


