
SKROT 
BUDGETLOVEN
plads til velfærd og klima



SPÆNDETRØJE OM 
VELFÆRD OG KLIMA
Når børnene mangler en voksen, de æl-

dre ikke får gjort rent, eller skolerne bliver 

nedslidt, så er forklaringen enkel. Skiftende 

regeringer har påtvunget kommuner og 

regioner permanente sparekrav, fordi pen-

gene ikke følger udgifterne.

Det betyder, at der år for år er færre pen-

ge til at løse velfærdsopgaver for børn, 

ældre og udsatte. Det kan jo mærkes at 

der er 34.000 færre ansatte i kommuner-

ne siden 2010. 

Folketinget har, anført af den socialdemo-

kratiske finansminister Bjarne Corydon, i 

2012 indført en budgetlov. Det er en lov, 

som gennem sanktioner påtvinger kom-

muner og regioner et loft over udgifter til 

service og anlægsudgifter.

Budgetloven betyder, at kommuner og re-

gioner ikke må bruge mere end rammen, 

uanset om de har penge på kistebunden 

og uanset om borgerne har brug for mere 

velfærd og klimaet har brug for investe-

ringer.

Brydes loftet over udgifterne til velfærd, 

så er der skrappe økonomiske sanktioner 

mod de pågældende kommuner og alle 

kommuner under ét.

Budgetloven er den økonomiske spænde-

trøje, som har dikteret en jernhård sparedi-

sciplin ude i kommunerne, så de siden 2011 

har haft et underforbrug på 32 mia. kr. 

Men det er ikke en naturlov. Det kan for-

andres, og nu har vi muligheden. Budget-

loven skal revideres af Folketinget i foråret 

2020, og det åbner muligheder for helt at 

afskaffe den eller fjerne nogle af de mest 

skadelige elementer. Det samme gælder 

regionerne.

Mange fagforeninger, kommuner, regioner 

og økonomer er stærkt kritiske overfor 

budgetloven. Men det er ikke nok med ord. 

Kun en folkeligt pres kan skubbe Christi-

ansborg til handling. Lad os sammen få 

skrottet budgetloven, så der bliver plads til 

klima, velfærd og lokalt selvstyre.
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KOMMUNERNE LIDER
I enhver kommune er der børn, ældre og 

udsatte, som ikke får den velfærd de har 

brug for. De ansatte presses på faglighe-

den og bliver syge af dårligt arbejdsmiljø. 

Budgetloven tvinger politikerne til at foku-

sere på besparelser i stedet for udvikling 

og langsigtede sociale investeringer.

KOMMUNER KAN IKKE INVESTERE I BØRNENE

En kommune må ikke bruge ekstra penge 

på en forebyggende indsats for børnene 

det ene år, hvis den overskrider rammen, 

heller ikke selv om pengene bliver sparet 

i årene der kommer, fordi børnene får en 

bedre opvækst. 

KOMMUNERNE KAN IKKE BRUGE 
SPAREDE PENGE PÅ BESKÆFTIGELSE

Hvis en kommune vil bruge flere penge 

på at skaffe arbejdsløse i job, og dermed 

sparer udgifter til kontanthjælp, så tages 

det fra servicerammen. Så skal kommunen 

spare på anden service, f.eks. på de ældre, 

børn eller unge, fordi færre udgifter til kon-

tanthjælp ikke er en del af servicerammen.

KOMMUNER I VÆKST MÅ SPARE

Kommuner med mange tilflyttere har be-

hov for at bygge nye skoler og dagtilbud. 

De nye tilflyttere bidrager med skatte-

indtægter mange år frem i tiden. Men da 

kommunen ikke bare kan låne eller bruge 

af kassebeholdningen til at bygge de nød-

vendige ekstra skoler og daginstitutioner, 

så tvinges de til at spare andre steder. 

KOMMUNERNE MÅ FRAVÆLGE 
KLIMARIGTIGT BYGGERI

På kort sigt koster det mere at bygge og 

renovere klimarigtigt. Men det kan spare 

penge på langt sigt. Det må kommuner-

ne bare ikke, fordi de skal holde anlægs-

rammen, og heller ikke kan låne penge 

til ekstraudgiften til at bygge klimarigtigt. 

Kommunernes serviceudgifter pr. indbygger (2018)
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SYGEHUSENE STRESSER
De ansatte på sygehusene pisker af sted 

dag og nat for at hjælpe de syge. Men 

de løber alt for stærkt. De skal passe for 

mange patienter, udføre dokumentation 

og alt muligt andet på samme tid. De bli-

ver stressede og har svært ved at holde 

fagligheden. 

Budgetloven betyder stramme budget-

ter og et underforbrug, når regionspoli-

tikerne skal lægge deres budgetter for 

det kommende år. Et eksempel er Region 

Hovedstaden, hvor man for at holde bud-

getloven, de to sidste år har brugt ca. 500 

millioner mindre på personale og pleje. 

Det svarer til 1.000 færre kollegaer.

Hvis vi skal gøre noget ved travlheden, er 

der brug for at hæve rammen, og der er 

brug for at enhver krone bruges aktivt på 

sundhed.

REGIONERNES KLIMAINDSATS BEGRÆNSES

Hvis en region gerne vil bidrage til at løse 

klimakrisen, så begrænser budgetloven 

handlemulighederne. F.eks. er det ikke 

muligt at udskifte dieselbusser og ben-

zinbiler med el-drevne køretøjer uden, at 

det betyder lukninger af andre ruter eller 

mindre beskyttelse af drikkevandet. 

Det er heller ikke muligt at spare op eller 

bruge sin kassebeholdning til f.eks. større 

solcelle anlæg eller isolering af de gamle 

hospitaler. Det ville ellers være godt for 

både fremtidens klima og økonomien. I 

stedet tvinges man til at udskyde nødven-

dige renoveringer og indgå partnerskaber 

med private virksomheder.

Offentlige sygehuse 
Akkumuleret produktivitets- og beskæftigelsesudvikling, 2009-2016
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25

20

15

10

5

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5,6

11,2

12,8

16,4

20,0

22,5

23,5

3,94,24,7
3,5

1,00,3
1,5



DET FÅR VI UDEN BUDGETLOV
Det går rigtig godt for den danske øko-

nomi. Det private erhvervsliv har historisk 

store overskud, beskæftigelsen er i top, og 

der er et stort overskud på statsfinanser-

ne. Frem mod 2025 er der et stort økono-

misk råderum på mindst 28 mia. kr., som 

kan bruges på velfærd og klima.

Der kan også komme mange ekstra milli-

arder i fælleskassen, hvis vi fjerner Løkkes 

skattelettelser for de velhavende, der blev 

finansieret af besparelser på velfærden. 

Så det er ikke penge der mangler. Det er 

godt, for der bliver flere ældre, børn og 

sundhedsudgifter i fremtiden. Men de 

mangler pengene ude i kommuner og re-

gioner. 

AFSKAF BUDGETLOVEN

Hvis vi helt afskaffer budgetloven, så fjer-

ner vi en økonomisk spændetrøje. Så bliver 

der plads til det lokale selvstyre, hvor den 

enkelte kommune og region kan priorite-

re bedre velfærd for nogle grupper uden 

at andre grupper beskæres. Regioner og 

kommuner vil kunne bruge likviditet og op-

sparede midler på bedre velfærd, og have 

mulighed for at låne penge til nødvendige 

klimainvesteringer.

Selvfølgelig løser det ikke alt at afskaffe 

budgetloven. Det er stadig afgørende, at 

staten øger bevillingerne på finansloven, 

og at bloktilskuddet til velfærd, sygehuse 

og klima stiger.     

LEMPELSER AF BUDGETLOVEN DER VIRKER

Hvis Enhedslisten ikke kan få et flertal i Folketinget for helt at afskaffe budgetloven 

og sanktionerne, så vil vi selvfølgelig støtte enhver lempelse:

• I stedet for budgetloven skal vi have en velfærdslov, som sikrer at den 

offentlige økonomi følger befolkningsudviklingen og velstandsudviklingen.

• Investeringer i uddannelse, forebyggelse og tiltag på det sociale og 

beskæftigelsesmæssige område skal fritages for loftet over serviceudgifter.

• Investeringer i klimasikring og energibesparelser i kommuner og regioners 

bygninger skal fritages fra anlægsloftet.

• Indførelse af flerårige budgetter, så kommuner og regioner kan planlægge 

langsigtet, hvor underskud det ene år kan opvejes af overskud i de kommende år.

• Statens klimainvesteringer i form af lån skal fritages fra budgetloven. 

• EU´s krav til budgetunderskud kan fortolkes lempeligere, hvilket kan frigøre op 

til 10 mia. kr.

• Sanktionerne kan fjernes eller lempes, så kommuner og regioner tør bruge de 

penge de får i økonomiaftalerne. Det kan frigøre 1-3 mia. kr. 



BUDGETLOV FOR BEGYNDERE
Budgetloven blev vedtaget i 2012, da Helle 

Thornings regering sammen med Radikale 

og SF tilsluttede Danmark til EU’s finans-

pagt. De bandt helt frivilligt Danmark til 

at føre en stram økonomisk politik, og ud-

møntede det i en budgetlov, der forpligter 

til at statens underskud holdes på under 

½ pct. af BNP.

SÅDAN FUNGER BUDGETLOVEN

Hvert år vedtager folketinget økonomiske 

lofter over, hvor meget der må bruges på 

service og anlægsinvesteringer i stat, regi-

oner og kommuner. 

Det sker på baggrund af de årlige øko-

nomiaftaler med kommuner og regioner, 

hvor skiftende regeringer har presset re-

gioner og kommuner til at acceptere en 

meget snæver ramme til velfærd og in-

vesteringer

Budgetloven er det bureaukratiske jern-

greb om alle offentlige myndigheder, som 

sikrer et konstant fokus på at holde udgif-

terne indenfor rammen, også selv om det 

betyder ringere service og færre hænder.

For at sikre overholdelsen af økonomiaf-

talerne har folketinget samtidig vedtaget 

en række økonomiske sanktionsmulighe-

der, som regeringen skal tage i anvendel-

se, hvis kommuner og regioner samlet set 

overskrider de fastlagte lofter over service 

og anlægsinvesteringer. 

Sanktionerne rammer både den enkelte 

kommune og region med tilbageholdelse 

af penge. Samtidig sanktioneres alle kom-

muner og regioner med færre penge, hvis 

den samlede ramme og udgiftslofterne 

ikke overholdes. Staten kan tilbageholde 

adskillige milliarder kroner, som så tvinger 

kommuner og regioner til nye besparelser.



BLIV MEDLEM
enhedslisten.dk/blivmedlem

GIV BIDRAG
MobilePay: 15517

Børn, ældre og syge har brug for bedre omsorg og flere hænder. Danmark har råd til bed-

re velfærd. Vi har også penge til at gøre noget for klimaet. Om vi gør det, er et politisk valg.

Der mangler penge ude i kommuner og regioner til velfærd og klima. De penge skal 

komme fra Christiansborg. Men vi skal også fjerne den økonomiske spændetrøje om 

kommunernes økonomi.

Vi skal have skrottet den budgetlov, som påtvinger kommunerne et sparesystem, der for-

hindrer kommuner og regioner i at investere i velfærd og klima.      

LÆS MERE OM BUDGETLOVEN PÅ ORG.ENHEDSLISTEN.DK/BUDGETLOVEN


