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Danmarks økonomi er ligesom i resten af Europa og verden i denne tid
præget af COVID-19 pandemien. Arbejdsløsheden er stigende, og
produktionen er faldende. Der er øget risiko for tilbagegang i dansk
økonomi. Der er i den aktuelle situation behov for at hjælpe de danske
virksomheder og lønmodtagere ved at holde hånden under den danske
økonomi og understøtte beskæftigelsen.
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På den baggrund er regeringen og KL i dag blevet enige om en delaftale.
Aftalen skal ses som en del af den løbende dialog om COVID-19 mellem
regeringen og KL frem mod en samlet aftale om kommunernes økonomi for
2021.
Fremrykning af anlægsinvesteringer til 2020
Kommunerne sættes ekstraordinært i 2020 fri af den aftalte anlægsramme
mellem regeringen og KL. Kommunerne får nu mulighed for at fremrykke
investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så
beskæftigelse kan understøttes her og nu. KL vurderer med afsæt i
tilkendegivelser fra hovedparten af kommunerne, at der kan fremrykkes
investeringer for op til 2,5 mia. kr. Det er vigtigt at understrege, at der med
dagens aftale ikke er taget stilling til anlægsrammen for 2021.
Kommunerne kan få lånedispensation af regeringen, så den forøgede
anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Regeringen og KL er enige om at
afsætte en generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelsen af
likviditeten til vanskeligt stillede kommuner.
Herudover fremgår det, at det er vigtigt med stabilitet om kommunernes
finansiering, så kommunernes muligheder for at planlægge flerårigt
understøttes.
Regeringen og KL er samtidig enige om at foretage en midtvejsvurdering af
overførselsudgifterne i 2020 i forbindelse med økonomiforhandlingerne for
2021, så stigende udgifter til ledige ikke fortrænger øvrige driftsudgifter eller
reducerer kommunernes muligheder for at igangsætte investeringer.
Offentligt indkøb
Med delaftalen bakker KL op om den politiske aftale, der i sidste uge blev
indgået af samtlige politiske partier i Folketinget vedr. behovet for at holde
hånden under virksomhederne gennem offentligt indkøb og fremrykning af
betalinger. Mange kommuner har allerede truffet beslutning om at fremrykke
betalinger for at holde hånden under virksomhederne. Regeringen og KL er
enige om at fremrykke betalinger for et beløb op til 5 mia. kr. KL skønner, at
dette er et realistisk niveau.
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NOTAT

Udskydelse af betaling af dækningsafgift af forretningsejendomme
Regeringen og KL er enige om, at kommunerne har mulighed for at udsætte
virksomheders betaling af 2. rate dækningsafgift i 2020 til 2021.
Kommunernes forudsatte indtægter for 2. rate af dækningsafgift udgør på
landsplan 1,1 mia. kr.
Løbende dialog om driftsudgifterne
KL og regeringen er i løbende dialog om kommunernes situation i relation til
COVID-19. Regeringen tilkendegiver, at den vil sikre, at ekstraordinære
kommunale udgifter til COVID-19-relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige
udgifter til borgernær velfærd.
Derfor undtages COVID-19-relaterede udgifter i 2020 fra udgiftslofterne.
Disse vil i stat, kommuner og regioner således kunne afholdes uden at
fortrænge øvrige udgifter. De samlede rammer om kommunernes økonomi
vil blive drøftet i de kommende økonomiforhandlinger.
./.

Delaftalen er vedlagt. Såfremt I har spørgsmål vedr. den tekniske
implementering af delaftalen, er I naturligvis velkomne til at kontakte KL’s
cheføkonom Morten Mandøe, mom@kl.dk.
Med venlig hilsen

Kristian Wendelboe
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