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Resumé
Kommunerne afskærmes fra konjunkturudsving

Den overordnede økonomiske styringen af kommunerne er tilrettelagt, så kommunernes
økonomi i det store hele er afskærmet fra konjunkturudsving. Det betyder, at det er statens
udgifter, som påvirkes af konjunktursvingningerne. Det giver sikkerhed ved leveringen af
den borgernære service i kommunerne.
•

Budgetgaranti på overførselsudgifterne
Der ligger i systemet en budgetgaranti for kommunernes konjunkturfølsomme overførselsudgifter, fx kontanthjælp og aktivering. Den indebærer, at kommunernes bloktilskud fra staten tilpasses ved stigninger (og fald) i udgifterne.
Aftalen indebærer, at der i 2009 ekstraordinært gennemføres en midtvejsregulering af
bloktilskuddet på 1,6 mia.kr. som følge af nye skøn for overførselsudgifterne i 2009.
Det er også aftalt, at der medio 2010 gennemføres en midtvejsvurdering af skønnene
for 2010.

•

Nye opgaver på beskæftigelsesområdet
På beskæftigelsesområdet overtager kommunerne ansvaret for ydelser og aktivering
vedr. de forsikrede ledige. Kommunerne modtager derfor et beskæftigelsestilskud på
8,9 mia.kr. Den enkelte kommune kompenseres svarende til det overtagne udgiftsniveau tillagt skønnede merudgifter i 2010.
Finansieringsmodellen indeholder en budgetgaranti, hvor kommunerne under ét
kompenseres for udgifterne ved stigende ledighed. Beskæftigelsestilskuddet midtvejsog efterreguleres således løbende. Derudover indgår en forsikringsordning, som sikrer
den enkelte kommune mod situationer, hvor der lokalt nedlægges mange arbejdspladser på samme tid.

•

Skatteudskrivning
Kommunerne har mulighed for at vælge en statsgaranti for udskrivningsgrundlaget.
Statsgarantien giver fuld sikkerhed ved budgettering af skatteindtægter i den enkelte
kommune.

Det kommunale bloktilskud er i 2010 fastsat, så de aftalte udgifter er fuldt finansierede for
kommunerne under ét, jf. figur 1. Der er dermed taget højde for højere overførselsudgifter
og udviklingen i kommunernes skattegrundlag i 2010.
Figur 1
Balance i den kommunale økonomi i 2010
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Anm.: Proportionerne i figuren afspejler ikke det reelle forhold mellem de enkelte udgifts- og indtægtstyper

