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P R E S S E M E D D E L E L S E  

9. marts 2016 

Vi har brug for et stærkt velfærdssamfund - støt borgmestrene 

Velfærden og det kommunale selvstyre er kraftigt udfordret med det såkaldte 

omprioriteringsbidrag. Omprioteringsbidraget, de igangværende to-parts forhandlinger mellem 

KL og regeringen om dækning af merudgifterne til den ekstraordinære flygtningsituation og de 

kommende økonomiforhandlinger om kommunernes økonomi er derfor helt centrale temaer på 

KL’s topmøde i morgen, den 10. marts. 

 

”Vi vil opfordre borgmestrene til på KL’s topmøde at stå sammen i kampen om fortsat at sikre et 

stærkt velfærdssamfund baseret på et velfungerende kommunalt selvstyre. 

Omprioriteringsbidraget vil medføre væsentlige velfærdsforringelser på alle borgernære 

områder. Det vil skabe budgetusikkerhed i kommunerne og medføre øget utryghed og flere 

afskedigelser blandt de kommunalt ansatte.  

 

Vi finder det helt forkert, at regeringen og Folketinget først tager nogle penge fra kommunerne i 

baglokalet og bagefter deler ud fra balkonen. Det sælges som forbedringer, og skaber derfor 

forventninger hos borgerne om mere service, som hverken kommunerne eller de ansatte er i stand 

til at levere. Det er ikke en anstændig måde at drive politik på. Det undergraver også det 

kommunale selvstyre. 

 

Langt de fleste partier – herunder landets to største partier Socialdemokraterne og Dansk 

Folkeparti – gik til valg på øgede investeringer i velfærden. Selv i en sitiution, hvor de 7,5 mia. 

kr. fra omprioriteringsbidraget forbliver i kommunerne, vil der alene være tale om nulvækst. Vi 

håber, at Folketingets partier tager ansvar og lytter til landets borgmestre, til de ansatte i 

kommunerne og til borgerne, der ønsker at styrke kvaliteten i velfærden”, udtaler Anders Bondo 

Christensen, formand for Forhandlingsfællesskabet. 

 

Omprioriteringsbidraget vil som udgangspunkt over de næste 3 år dræne kommunekasserne for 

7,5 mia. kr., og det risikerer at medføre op til 15.000 færre ansatte. Omprioriteringsbidraget skal 

ses i sammenhæng med, at kommunerne over de seneste 5 år har effektiviseret og foretaget 

besparelser for ca. 13 mia. kr., og at antallet af ansatte i kommunerne siden 2009 er reduceret med 

25.000 ansatte. 

 

93 pct. af borgmestrene svarer i ny Momentum-rundspørge, at regeringens omprioriteringsbidrag 

vil betyde forringelser af den borgernære service. 

 

Yderligere oplysninger: 

Forhandlingsfællesskabets formand Anders Bondo Christensen, mobil 2164 6293. 


