Resumé
Kommunale anlægsinvesteringer i 2010
Økonomiaftalen indebærer, at kommunerne i 2010 skal foretage massive investeringer i de fysiske rammer i dagtilbud, folkeskoler, ældreområdet og på de øvrige
kommunale serviceområder. Med aftalen løftes investeringsniveauet betydeligt, og
det sikrer et velfærdsløft til glæde for brugerne af de kommunale bygninger. Samtidig vil løftet være til gavn for byggesektoren i hele landet.
Der er med aftalen sikret fuld finansiering til et anlægsniveau på 20 mia. kr. – og
der er ikke aftalt et loft for de kommunale anlægsinvesteringer i 2010. Det aftalte
anlægsniveau i 2009 var til sammenligning på 15 mia.kr.
Aftalen indebærer blandt andet:
•

Med aftalen fremrykkes ekstra 2 mia. kr. fra regeringens kvalitetsfond. Hermed udmøntes i alt 4 mia. kr. fra kvalitetsfonden i 2010. Det er en forøgelse
på 3 mia. kr. i forhold til 2009.
Med udmøntningen kvalitetsfonden skal kommunerne løfte investeringsniveauet på de borgernære områder fra niveauet de senere år på ca. 5 mia.
kr. til mindst 9 mia. kr. i 2010. Det giver et markant løft af standarden af de
fysiske rammer for børn, unge og ældre.

•

Forhøjelse af den flerårige lånepulje til 800 mio. kr. i 2010 til investeringer
vedrørende børn, unge og ældre (kvalitetsfondsområdet) målrettet kommuner med lav likviditet.

•

Forhøjelse af lånepulje til 800 mio. kr. i 2010 til kommunale investeringer på
folkeskoleområdet.

•

Der afsættes en lånepulje på 1½ mia. kr. i 2010 til investeringer på de øvrige
kommunale opgaveområder, herunder infrastruktur og effektiviseringer.

Der er derudover enighed om, at kommunerne i de kommende år skal opprioritere og styrke vedligeholdelsen af kloaknettet for at sikre, at det er dimensioneret til de forventede fremtidige klimaændringer.
Kommunernes investeringer i ældreboliger indgår ikke i det finansierede anlægsniveau, da kommunernes udgifter finansieres efter principperne for alment boligbyggeri. Investeringer heri skal således tillægges det finansierede investeringsniveau.
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