Hovedelementer i kommuneaftalen
Aftalen om kommunernes økonomi for 2014 indeholder følgende hovedelementer:
Løft af kommunernes anlægsinvesteringer

•
•

Kommunernes anlægsinvesteringer løftes med 2 mia. kr. til gavn for vækst og beskæftigelse. De samlede anlægsinvesteringer udgør dermed 18,1 mia. kr.
Inden for den samlede ramme investerer kommunerne i 2014 7,4 mia. kr. i dagtilbud, folkeskoler og på ældreområdet.

Styrkelse af kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats

•
•

Kommunernes forebyggende og sundhedsfremmende indsats løftes med 300 mio.
kr. i 2014.
Midlerne anvendes bl.a. til patientrettet forebyggelse og i forhold til patienter, der
typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser.

Samarbejde om implementeringen af en ny folkeskole

•
•

•
•

Reformen af folkeskolen muliggøres gennem en bedre prioritering af de nuværende
ressourcer. Det betyder, at lærerne inden for den almindelige arbejdstid fremover
kan undervise mere, og at pædagogerne skal have en rolle i den nye folkeskole.
Med henblik på at understøtte kommunernes implementering af folkeskolereformen løftes kommunernes serviceudgifter med godt 200 mio. kr. i 2014 og godt 400
mio. kr. i 2015 og frem. Herudover løftes det kommunale bloktilskud ekstraordinært med 1,8 mia. kr. i perioden 2014-2017.
Der gennemføres regelforenklingsinitiativer, som frigør godt 100 mio. kr. og øger
den lokale fleksibilitet i tilrettelæggelsen af folkeskolen.
Der udmøntes over 1 mia. kr. i 2014-2017 til et løft af kompetenceniveauet i folkeskolen. Det understøtter målsætningen om, at eleverne fremover skal undervises af
lærere med undervisningskompetence.

Styrket lokalpolitisk fokus og forenkling af beskæftigelsesindsatsen

•
•

Øget lokalpolitisk fokus på beskæftigelsesindsatsen, herunder på den betydelige
omstilling af kommunernes opgaveløsning, som følger af reformerne af førtidspension og fleksjobordningen samt kontanthjælp på beskæftigelsesområdet.
Den gennemføres en række konkrete regelforenklingsinitiativer, som frigør godt 50
mio. kr. i kommunerne fra 2014.

Modernisering og bedre ressourceudnyttelse

•
•
•
•

Opfyldelse af Moderniseringsaftalen, hvormed der i 2013 og 2014 er frigjort i alt
1½ mia. kr. til bedre borgernær service i kommunerne.
Der er enighed om, at kommunerne frem mod 2017 frigør 430 mio. kr. gennem en
mere effektiv tilrettelæggelse af de kommunale befordringsordninger.
Fortsættelse af det ambitiøse arbejde med digitaliseringen af den offentlige sektor
samt enighed om de videre spor for udarbejdelsen af en strategi for digital velfærd.
Nye principper for kommunal-statsligt samarbejde, der sætter rammerne for et tæt
samarbejde om omstilling, nytænkning og effektivisering af den offentlige sektor.
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