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Assens Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering
Tak for dit svar af 20. august 2019 på Assens Kommunes henvendelse om udgifter til
kommunal medfinansiering af 2. juli 2019.
Assens Kommune har med interesse læst aftalen om kommunernes økonomi for 2020
af 6. september 2019 og Sundheds- og Ældreministeriets præcisering af 9. september i
forhold til afregning af den kommunale medfinansiering for 2020.
Det er med undren, at vi kan konstatere, at udgifterne til den kommunale
medfinansiering i 2020 fastholdes uændret på det samme niveau som i 2019. Som vi
tidligere har gjort din forgænger opmærksom på, fik Assens Kommune i 2018 en
stigning i udgiften til KMF fra 144,4 mio. kr. i 2017 til 178,9 mio. kr. i 2018, altså en
stigning på 34,5 mio. kr. Af dette beløb blev vi kompenseret for ca. 19 mio. kr. Udgiften
lå alligevel 6,0 mio. kr. over det som KL havde skønnet. I 2018 kunne vi samtidig
konstatere, at antallet af borgere var faldet med 3.254 personer i forhold til 2017,
hvilket vi havde svært ved at se sammenhængen i, når udgiften til KMF var steget så
voldsomt.
Med økonomiaftalen og dit ministeriums efterfølgende præcisering af 9. september
2019 må vi antage, at afregningen i 2020 vil blive fastholdt på samme høje niveau som i
2019.
Hvis vi ser på perioden 2018, 2019 og nu med samme beregningsmåde i 2020 må vi
konstatere, at Assens Kommunes budget i den 3-årige periode belastes med en ikke
finansieret merudgift på ca. 56 mio. kr. Finansieringen af denne merudgift er fundet
ved at reducere andre områder blandt andet indenfor den samlede velfærd.
I vores henvendelse til dig den 2. juli gjorde vi opmærksom på, at vi ikke finder det
rigtigt, at Assens Kommune skal straffes for ved budgetlægningen i 2019 at have
budgetteret realistisk. Fastfrysningen til kommunernes individuelle budgetter for 2019
betyder, at andre kommuner, som ikke har budgetteret realistisk i forhold til udgifter til
den kommunale medfinansiering, men derimod har budgetteret med lavere udgifter
end det af KL udmeldte skøn, vinder på fastfrysningen. Og nu fortsætter denne
urimelighed også for budget 2020.
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Vi har noteret os, at der vil blive foretaget en regulering i 2021. Det er ikke oplyst, hvori
reguleringen vil bestå eller for hvilken periode, men at der vil blive udstedt en ny
bekendtgørelse herom, forventeligt ultimo 2019. Vi skal ikke undlade at gøre
opmærksom på, at vi finder at der bør skabes lige forhold for alle kommuner i forhold
til afregning af den kommunale medfinansiering, også i en overgangsperiode, og det bør
ske allerede i den kommende bekendtgørelse med virkning for 2020.

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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