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Finansministeriet. København, den 30. marts 2020.

a. Finansministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til:
– at det loftsbelagte niveau for anlægsudgifter i kommunerne i 2020 på 19,1 mia. kr., der følger af

Aftale om kommunernes økonomi for 2020 af den 6. september 2019, ophæves.
– at det loftsbelagte niveau for anlægsudgifter i regionerne i 2020 på 2,5 mia. kr., der følger af Afta-

le om regionernes økonomi for 2020 af den 4. september 2019, ophæves.

b. Regeringen indgik den 26. marts 2020 en aftale med KL om tiltag vedr. kommunernes økonomi i
lyset af COVID-19 og en aftale med Danske Regioner om tiltag vedr. regionernes økonomi i lyset af
COVID-19.

Aftalerne har bl.a. til formål at medvirke til at holde hånden under dansk økonomi og de danske
lønmodtager i den ekstraordinære situation som følge af COVID-19.

Det bemærkes, at hjemmelsgrundlaget for nedenstående eksisterer i nuværende lovgivning mv. Det
er relevant at søge Finansudvalgets tilslutning grundet de ekstraordinære omstændigheder som følge
af COVID-19, der har væsentlig betydning for kommunernes og regionernes økonomi for 2020.

Aftale om tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19
Regeringen og KL er enige om ekstraordinært i 2020 at sætte kommunerne fri af det fastsatte loft

over den aftalte ramme for kommunernes anlægsinvesteringer, som udgjorde 19,1 mia. kr. i 2020.
Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle væ-
re udført i de kommende år, så beskæftigelsen kan understøttes her og nu.

KL vurderer, at der kan fremrykkes investeringer for op til 2,5 mia. kr. Parterne er enige om, at
muligheden for at fremrykke investeringer udnyttes til projekter, der kan igangsættes hurtigt og som
udgangspunkt afsluttes i 2020.

Investeringerne kan medvirke til bl.a. energirenoveringer af den kommunale bygningsmasse, redu-
cere det kommunale energiforbrug, klimasikring, kystbeskyttelse mv.

Det fastsatte loft over den aftalte ramme anlægsramme i 2020 var en del af Aftale om kommuner-
nes økonomi for 2020 af 6. september 2019. Den aftalte anlægsramme fremgår af det aktstykke, der
blev tiltrådt af Finansudvalget ved akt. 162 af 24. september 2019.
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For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for at igangsætte anlægsinvesteringer, vil re-
geringen give kommunerne mulighed for at få dispensation i henhold til den kommunale lånebe-
kendtgørelse, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres.

Regeringen og KL er derudover enige om at afsætte en generel lånepulje på 500 mio. kr. med hen-
blik på at styrke likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

En stigende ledighed som følge af COVID-19 kan indebære stigende udgifter til indkomstoverførs-
ler. Det er imidlertid vigtigt for regeringen og KL, at udgifterne hertil ikke fortrænger øvrige drifts-
udgifter eller reducerer mulighederne for at igangsætte investeringer. Regeringen og KL er på den
baggrund enige om at foretage en midtvejsvurdering af overførselsudgifterne i 2020 i forbindelse
med økonomiforhandlingerne for 2021.

Aftale om tiltag vedr. regionernes økonomi i lyset af COVID-19
Regeringen og Danske Regioner er enige om ekstraordinært i 2020 at sætte regionerne fri af det

aftalte loftsbelagte niveau for anlægsudgifter (”anlægsloftet”), som udgør 2,5 mia. kr. i 2020.
Det betyder, at regionerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle væ-

re udført i de kommende år, så beskæftigelsen kan understøttes her og nu. Parterne er enige om, at
fremrykningen skal målrettes projekter, der ikke påvirker hospitalsdriften, og som kan igangsættes
hurtigt og som udgangspunkt afsluttes i 2020.

Det aftalte anlægsloft i 2020 var en del af Aftale om regionernes økonomi for 2020 af den 4. sep-
tember 2019. Det aftalte anlægsloft fremgår af det aktstykket, der blev tiltrådt af Finansudvalget ved
akt. 162 af 24. september 2019.

Øvrige elementer
Offentligt indkøb. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en række tiltag, der understøt-

ter, at det offentlige indkøb er med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne
– kommer godt igennem den ekstraordinære økonomiske situation som følge af COVID-19.

Kommuner og regioner fremrykker betalinger i forhold til de normale betalingsfrister. Regeringen
og KL er enige om, at kommunerne fremrykker betalinger for et beløb på op mod 5 mia. kr. En ræk-
ke kommuner er allerede gået i gang. Danske Regioner har igangsat en fremrykning af betalinger for
op mod 1½ mia. kr.

Derudover er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at give mulighed for, at der til og med
31. oktober 2020 kan gives tilladelse til en række dispositioner, der har betydning for indkøb i det
offentlige. Det bliver muligt at foretage forudbetaling for leverancer, som sker frem til 1. juli 2020,
og som har en værdi på højst 1 mio. kr. Det bliver muligt at undlade at gøre misligholdelsesbeføjel-
ser (fx krav om betaling af bod for forsinkelse), gældende over for leverandører, hvis misligholdelsen
kan henføres til COVID-19. Regeringen har fremsat lovforslag herom.

Regeringen vil endvidere rette henvendelse til EU om, hvorvidt den ekstraordinære situation kan
give anledning til en midlertidig dispensation i forhold til EU-udbudsreglerne, herunder fx en mindre
og midlertidig fleksibilitet i forhold til tærskelværdier for udbud i det omfang det er foreneligt med
andre internationale regler.

Dækningsafgift. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne har mulighed for at udsætte virk-
somheders betaling af 2. rate dækningsafgift i 2020 til 2021. Kommunernes forudsatte indtægter for
2. rate af dækningsafgift udgør 1,1 mia. kr.

Regeringen opfordrer kommunerne til at anvende muligheden for at udsætte betalingen for at med-
virke til at afhjælpe likviditetsproblemer hos private virksomheder.
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Driftsudgifter. Regeringen følger udviklingen nøje og vil sikre, at der tages de fornødne skridt og er
de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i 2020 i forhold til COVID-19. Dermed vil rege-
ringen sikre, at ekstraordinære udgifter til COVID-19-relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgif-
ter til borgernær velfærd.

Regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt en løbende dialog om kommunernes og regionernes
situation i relation til COVID-19 og udmøntningen af de initiativer, som regeringen og Folketinget
iværksætter og vil drøfte de samlede rammer for kommunernes og regionernes økonomi i 2020 og
2021 i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget nu med henblik på, at understøtte danske virksomheder og
arbejdspladser ved at fremrykke kommunale og regionale anlægsinvesteringer i indeværende finans-
år for at understøtte beskæftigelsen som følge af COVID-19.

d. Finansministeriet har forhandlet med KL og Danske Regioner.

e. Under henvisning til ovenstående søger Finansministeriet om Finansudvalgets tilslutning til:
– det loftsbelagte niveau for anlægsudgifter i kommunerne i 2020 på 19,1 mia. kr., der følger af Af-

tale om kommunernes økonomi for 2020 af den 6. september 2019, ophæves.
– at det loftsbelagte niveau for anlægsudgifter i regionerne i 2020 på 2,5 mia. kr., der følger af Afta-

le om regionernes økonomi for 2020 af den 4. september 2019, ophæves.

København, den 30. marts 2020

NICOLAI WAMMEN

/ Andreas Engsig

Til Finansudvalget.
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