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Til Borgmesteren 

Status på Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet 

I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2017 lykkedes det som be-

kendt at få afskaffet omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr. årligt. I den 

forbindelse aftalte KL og regeringen et moderniserings- og effektivise-

ringsprogram (MEP), som indebærer, at der årligt skal frigøres ½ mia. kr. 

i den kommunale økonomi til prioriteringer bredt i den offentlige sektor. 

Parterne skal i fællesskab understøtte den kommunale styrings- og effek-

tiviseringsindsats inden for en årlig målsætning på i alt 1 mia. kr. Det er 

således hensigten også at kunne frigøre ½ mia. kr. årligt til lokalpolitiske 

prioriteringer. Der blev efterfølgende opnået enighed om det nærmere 

indhold i MEP-programmet på et politisk møde den 27. oktober 2016. Af-

talen er tidligere sendt til kommunerne, og den kan findes på KL’s hjem-

meside på følgende link: http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/KL-

og-regeringen-enige-om-moderniserings--og-effektiviseringsprogram-

id212404/?n=0  
 
Formålet med denne henvendelse er at orientere om den aktuelle status 

på samarbejdet om MEP-programmet, herunder at kommunerne inviteres 

til at medvirke i en række undersøgelser i den kommende tid som følge af 

MEP-programmet. 

 
Status for MEP-programmet 

MEP-programmet består af fem hovedindsatsområder:  

 Effektive indkøb og konkurrenceudsættelse 

 Bedre ressourceudnyttelse og styring 

 Digitalisering 

 Regelforenkling og afbureaukratisering 

 Effektiv drift gennem nye organiseringer og samarbejdsformer 

 

For hvert hovedindsatsområde er der aftalt en række konkrete initiativer, 

der peger frem mod bedre rammer for kommunernes arbejde.  

 

Nogle af initiativerne er igangsat, og afvikles i regi af eksisterende samar-

bejder mellem staten og kommunerne. Det gælder f.eks. hovedparten af 

projekterne inden for indkøb, digitalisering og regelforenkling. På de øv-

rige områder er KL i gang med at fastlægge kommissorier for de aftalte 

projekter i samarbejde med staten. 

 
KL’s bestyrelse har behandlet MEP-programmet, herunder igangsætnin-

gen af de aftalte initiativer. For en del af initiativernes vedkommende er 

http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/KL-og-regeringen-enige-om-moderniserings--og-effektiviseringsprogram-id212404/?n=0
http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/KL-og-regeringen-enige-om-moderniserings--og-effektiviseringsprogram-id212404/?n=0
http://www.kl.dk/Okonomi-og-dokumentation/KL-og-regeringen-enige-om-moderniserings--og-effektiviseringsprogram-id212404/?n=0


Dato: 10. januar 2017 

 

Sags ID: SAG-2016-06073 

Dok. ID: 2283059 

 

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 2 af 2 

 

 

det planen, at de skal indgå i grundlaget for de videre forberedelser af 

økonomiforhandlingerne for 2018. Andre har et lidt længere aftræk. 

 

Den videre proces 

I drøftelserne med staten har KL lagt vægt på, at MEP-initiativerne mun-

der ud i tiltag, som reelt understøtter kommunernes prioriteringsmulighe-

der. Derfor skal initiativerne, som peger frem mod bedre rammer for kom-

munernes arbejde, være ambitiøse. Og de skal føre til relevante og brug-

bare inspirationsmaterialer, understøttende værktøjer m.v.  

 

KL har endvidere lagt vægt på, at det forberedende arbejde er funderet 

på et solidt erfaringsgrundlag baseret på konkrete informationer fra kom-

munerne. Hovedparten af disse informationer kan tilvejebringes ved at 

gennemføre case-studier i 8-12 kommuner. Omfanget af interviews og 

dataindsamling i.fm. cases-studierne vil variere fra projekt til projekt, og 

det vil under alle omstændigheder bliver tilstræbt, at de deltagende kom-

muner belastes mindst muligt. KL vil aktivt indgå i dialog med de kommu-

ner, som indgår i case-undersøgelserne. De deltagende kommuner invi-

teres endvidere til at deltage i følgegrupper for dels, at sikre at kommu-

nerne er informeret om processen i samarbejdet. Dels for at give kommu-

nerne mulighed for at forholde sig aktivt til indholdet af analyserne.  

 

I enkelte tilfælde er det påkrævet at supplere case-studierne med gene-

relle oplysninger om alle kommuner ved at gennemføre survey-undersø-

gelser. Nogle af undersøgelserne bliver gennemført af eksterne konsu-

lenter mens andre gennemføres af medarbejdere fra KL.  

 

./. I det vedlagte bilag er der en kort status på de forskellige projekter, som 

er sat i værk med afsæt i de fem hovedindsatsområder, der blev aftalt i 

økonomiaftalen for 2017. Der er også kontaktoplysninger på medarbej-

dere i KL, der kan orientere nærmere om indholdet.  

 

Kommunerne vil i de kommende måneder blive kontaktet om de konkrete 

undersøgelser, og KL vil i den kommende tid orientere om fremdriften af 

de forskellige MEP-projekter i relevante mødefora.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm 

Kristian Wendelboe 

 


