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Assens Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering
Tillykke med din udpegning som sundheds- og ældreminister.
Assens Kommune har siden årsskiftet været i dialog med din forgænger om Assens
Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering. Dit ministerium er senest vendt
tilbage ved brev af 17. juni 2019.
Det af din forgænger igangsatte arbejde med analyse konsekvenserne af
aldersdifferentiering af DRG taksterne og de deraf afledte økonomiske konsekvenser for
kommunerne giver Assens Kommune anledning til en række bemærkninger, som vi
tillader os at fremsende på ny.
Fastfrysningen af den kommunale medfinansiering er for Assens Kommune en meget
dårlig løsning og vi undrer os stadig over, at fastfrysningen sker på kommunernes
budgetterede udgifter i 2019 og ikke det af KL skønnede niveau.
I budgettet for 2019, har vi budgetlagt med det samme udgiftsniveau som 2018 viste.
Dette var et forsøg på at imødegå en tilsvarende økonomisk udfordring som den vi
oplevede i 2018. Assens Kommune har, igen i 2019, selv finansieret 12 mio. kr. af det
samlede budgetbeløb der er afsat til KMF.
Assens Kommune finder det ikke i orden, at vi nu bliver straffet for at forsøge at løse
den udfordring som vi er blevet påført via den nye afregning til KMF. Da afregningerne
er fastfrosset ud fra budgettallene 2019 betyder det, at Assens Kommune skal betale 5
mio. kr. mere end det af KL udmeldte skøn for 2019. Med fastfrysningen på
kommunernes budgettal 2019 bliver Assens Kommune således straffet for at have
budgetlagt ansvarligt og realistisk og ikke med udgangspunkt i et skønnet niveau.
Vi har i 2018 haft en merudgift på 11 mio. kr. på KMF som Assens Kommune selv har
finansieret ved reduktion i den kommunale velfærd. Assens Kommune finder fortsat at
det er overordentligt kritisabelt, at vi ikke kompenseres for de påførte merudgifter i
2018. For 2019 ser Assens Kommune ind i en endnu større økonomisk udfordring med
udgiftsniveauet for KMF.
Med fastfrysningen må vi igen konstatere, at vi bliver nødsaget til at skulle reducere
endnu mere i velfærdsområderne. Det er en opgave som er svær at finde motivation til,
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når vi samtidigt kan konstatere, at andre kommuner, som har budgetteret lavt på
området, indirekte bliver belønnet.
Uanset fastfrysning eller ej er vi i Assens Kommune stadig meget bekymrede i forhold
til, at vi bliver pålagt udgifter hvor vi ikke kan få dokumentation for de ydelser vi får
afregninger på. Bekymringen bliver ikke mindre, når vi kan læse om kritikken af den
uens registreringspraksis der anvendes. Der er forhold i det, som bør tackles på en
anden måde.
Vi er selvfølgelig tilfredse med, at der nu analyseres og evalueres på modellen og
anvendelsen i 2018 og 2019, og vi forventer selvfølgelig også, at ministeren vil
undersøge hvordan den rejste kritik af registreringspraksis påvirker betalingerne af
aktivitetsbestemt medfinansiering.
I vores første brev af 15. januar 2019 til din forgænger, stillede vi 3 spørgsmål, som vi
stadig ønsker at få svar på:
•
•
•

Hvor stor en del af stigningen fra 2017 til 2018 i forbindelse med overgangen til en
ny afregningsform af Assens Kommunes udgifter til KMF skyldes de nye
aldersdifferentierede takster?
Hvor stor en del af stigningen skyldes, at der ikke længere skelnes mellem
ambulante og stationære patienter i DRG-taksterne?
I hvilken udstrækning kan andre faktorer forklare udgiftsstigningen?

Jeg har en forventning om, at der som konsekvens af analysen, tages initiativ til at
Assens Kommune og andre berørte kommuner bliver kompenseret for uretmæssige
opkrævninger af KMF, såvel for 2018 som for 2019. Assens Kommune kan i den
forbindelse konstatere jf. ministeriets brev af 17. juni 2019, at i hvert fald 2019betalingerne er at betragte som aconto-betalinger.
Jeg imødeser, at den fremtidige ordning justeres for de uhensigtsmæssigheder der
allerede er kendte.
Det bemærkes, at kopi af dette brev er sendt til KL’s formand og direktion.
Venlig hilsen

Søren Steen Andersen
Borgmester
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