
Åbent brev til regering og folketing   
 
 
Hvornår får vi frie hænder til at udvikle den kommunale velfærd? 
Formand Viggo Thinggaard, LO Silkeborg – Favrskov og Ulla Gram, Fagligt 
Fællesskab. 
 
Vi synes, at Silkeborg kommune på mange måder gør alt det rigtige, men alligevel er det 
svært at få velfærden op på det niveau, vi gerne vil have den. Også selv om vi får flere 
borgere og dermed flere skatteydere.  
Vi vil gerne give bred opbakning til de udspil Kommunernes Landsforening (KL) er kommet 
med for at sikre en mere fleksibel budgetlov. Og generelt efterlyser vi mindre stramme 
bånd omkring den kommunale økonomi, så borgerne kan få den velfærd og den service, 
de fortjener.  
I Silkeborg Kommune har vi været gennem flere voldsomme sparerunder de seneste år, 
og det presser medarbejdere og borgere. Det har været sparerunder, der både har sænket 
barren for den kommunale service og for de kommunalt ansattes arbejdsmiljø. Det er med 
andre ord både borgerne og medarbejderne, der betaler prisen.  
Silkeborg kommune er ikke eneste kommune, der har problemer med budgetterne. Flere 
ældre, stigende børnetal og flere opgaver på sundhedsområdet, hvor borgere kommer 
hurtigt hjem fra sygehuset, er forhold, der ikke kun presser os i Silkeborg. Derfor håber vi, 
at regering og folketing vil tage vort indspark alvorligt.  
Et af de store problemer er, at Budgetloven ikke lever op til den kommunale virkelighed. 
Der er behov for, at en kommune kan overføre eventuelle over- eller underskud fra år til år, 
og dermed få større råderum til at finde mere langsigtede løsninger. Faktisk er et af 
problemerne, at kommunerne er bundet godt og grundigt: Holder byråd og udvalgene ikke 
budgetterne, falder hammeren tungt med økonomiske sanktioner. Derfor er vi helt enige 
med KL: Noget må ske… 
Den enkelte kommune bør have større råderum og handlefrihed til at tage højde for, 
hvornår der er vækst, og hvornår er der deflation. Her foreslår KL større fleksibilitet, og det 
er tiltrængt. Som det er i dag, bremser budgetloven for langsigtede prioriteringer, og det er 
svært for alvor at gøre en indsats for at rette op på velfærden. Hvis der et år er 
ekstraordinære udgifter, spares der pr. automatik, fordi der ikke er mulighed for at rette op 
de følgende år. Det skal gøres her og nu.  
Og så er der selvfølgelig smertensbarnet: Udligningsreformen. Vi er udmærket klar over, 
at der her forestår en meget svær opgave, hvor det er umuligt at stille alle tilfredse. Vi vil 
dog gerne pege på, at østjyske kommuner og også Silkeborg i årevis har peget på, at man 
har skullet aflevere for mange penge, og at det har medvirket til at udhule vores økonomi. 
Kommunerne er enige om, at pengene kan fordeles mere retfærdigt, og vi håber, den 
nuværende regering vil sætte alt ind på, at det sker.  
Samtidig er kommunerne bange for de økonomiske konsekvenser for bloktilskuddet, hvis 
budgetterne overskrides. Derfor tør de ikke en gang nærme sig grænsen af frygt for 
sanktioner, og der bruges samlet set væsentligt mindre i kommunerne, end der egentlig er 
mulighed for. Her taler vi om milliarder. 



Så der er noget galt. KL har formuleret fem punkter, hvor Budgetloven bør revideres for at 
give kommunerne større frihed, for som KL-formand Jakob Baadsgaard har udtrykt det: 
”Det nuværende etårige fokus kolliderer med den praktiske virkelighed i kommunerne.” 
Det oplever vi også i Silkeborg Kommune. Vi skal have løsnet de snerrende bånd, der gør, 
at vi ikke tør gå til kanten af frygt for konsekvenserne. Vi skal have flerårige 
kommuneaftaler med den fleksibilitet, det giver. Og så skal vi have en udligningsreform, 
der ikke udhuler vores økonomi. 
Silkeborg Kommune er i voldsom vækst, og derfor også behov for større råderum, så 
vores velfærd kan følge med og blive styrket, og så kommunalpolitikerne kan prioritere og 
træffe de beslutninger, der er nødvendige uden angst for sanktioner. KL har spille ud med 
nogle vigtige punkter. Det kan vi kun støtte.  
 
Med venlig hilsen 
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