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COVID-19 har stillet store krav til en hurtig omstilling og tilpasning af den kommunale sektor.
Kommunerne har påtaget sig et stort ansvar i den ekstraordinære situation, som corona-epidemien har stillet samfundet i. Det er afgørende, at kommunerne fortsætter med at løfte deres opgaver under hensyntagen til COVID-19 og fastolder et højt rengørings- og hygiejneniveau i velfærdsinstitutionerne.
Regeringen har med Aftale om tiltag vedrørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19
af 26. marts 2020 tilkendegivet, at den vil sikre, at der tages de fornødne skridt, og at de nødvendige ressourcer er tilstede til at finansiere indsatser i 2020 i forhold til COVID-19.
Med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 blev kommunerne kompenseret for de opgjorte mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19 på i alt 2,6 mia. kr. i 2020. Med aftalen var regeringen og KL endvidere enige om at kompensere kommunerne med yderligere
1,9 mia. kr. i 2020 som følge af ændrede skøn for kommunernes overførselsudgifter mv. i
2020.

Yderligere kompensation i 2020

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kompenseres med yderligere i alt 1,0 mia. kr.
i 2020. Kompensationen dækker over koordineret køb af værnemidler i organisationen KVIK
og afholdte udgifter til lager og personale mv. i forbindelse med køb af værnemidlerne.
Kommunerne har ligeledes haft en række mer- og mindreudgifter til håndtering af COVID-19,
herunder bl.a. udgifter til rengøring mv. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende overblik over samtlige COVID-19 udgifter i kommunerne i 2020. Regeringen og KL
er derfor enige om, at der er behov for en opfølgende drøftelse, når der er større klarhed over
de samlede mer- og mindreudgifter i kommunerne afledt af epidemien i 2020.
Regeringen har tidligere tilkendegivet, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19relaterede tiltag ikke skal fortrænge øvrige udgifter til borgernær velfærd. Den endelige opgørelse af kommunernes serviceudgifter i 2020 skal derfor ses i lyset af den helt særlige situation i 2020, hvor et samlet overblik over den økonomiske påvirkning først foreligger i forbindelse med regnskabet.

Håndtering af COVID-19 indsatsen i 2021

På nuværende tidspunkt tyder meget på, at coronapandemien også vil strække sig ind i 2021
og fortsat stille store krav til opgaveløsningen i kommunerne. Samtidig medfører COVID-19
indsatsen i 2020, at en række øvrige opgaver og aktiviteter, både centralt og decentralt i
kommunerne, ikke er afholdt som normalt.
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Regeringen vil derfor også for 2021 være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at
finansiere COVID-19-indsatsen i kommuner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i
forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022. Samtidig har regeringen forståelse for, at
udskudte aktiviteter fra 2020 afholdes i 2021. Udgiftsudviklingen følges, så det sikres, at dette
sker indenfor de aftalte økonomiske rammer for 2021.
Regeringen er herudover indstillet på at give tilsagn om, at lånedispensationer vedrørende
fremrykkede anlægsinvesteringer i 2020 kan overføres til 2021. Regeringen og KL vil gøre
status for kommunernes investeringer i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes
økonomi for 2022.
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