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Kommunernes likviditet vokser i budgetlovens navn 

De danske kommuner sparer op i et omfang der langt overstiger det økonomisk forsvarlige. Siden 

Budgetloven indføres i 2014 har kommunerne lagt over 23 mia.kr. i kassen. Det svarer til en stigning på 

68 procent. Budgetloven medfører at de årlige økonomiaftaler – og det dertil hørende serviceloft – 

skal overholdes, ellers straffes kommunerne økonomisk. Med andre ord kan de ikke bruge af de 

mange penge i banken, selvom udgifterne til fx det specialiserede socialområde vokser voldsomt og 

medfører, at servicen her – eller andre steder i kommunen – må reduceres.  

Ser man på udviklingen siden 2009, hvor sanktionssystemet indføres (og som senere indskrives i 

budgetloven), er kommunekassernes værdi steget med 33 mia.kr., svarende til 130 procent. 

Hvis stigningen siden 2014 fortsætter uændret, vil der være 83 mia.kr. i kommunekasserne i i 2030 og 

113 mia.kr. i 2040, som kommunerne ikke kan bruge. Samtidigt med at antallet af ældre stiger 

voldsomt og antallet af kronikere, demente m.v. giver et hidtil uset pres på velfærden. 

Figur 1 Udvikling i den kommunale likviditet 2007 til 2021 

 

Kilde: Indenrigsministeriet (noegletal.dk) og egne beregninger. Data for 2021 er baseret på budgetter, de 

foregående på regnskabstal. Data er ikke pl-reguleret, da der ikke er tale om udgiftstal, jf. Indenrigsninisteriet. En 

fremskrivning fra 2014 til 2021 ville reducere stigningen fra ca. 23 til ca 21 mia.kr. i perioden. 
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Tabel 1 Fremskrivning af den kommune likviditet fra 2014 til 2040 

Likviditet i de danske kommuner 2021 2030 2040 

Mia.kr. 57,4 82,7 112,9 

Kilde: Indenrigsministeriet (noegletal.dk) samt egne beregninger. Data er ikke pl-reguleret, da der ikke er tale om 

udgiftstal. 

 


