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Idealismen i ”Fornyelse eller kollaps?”
Bogens er drevet af håb og nostalgi – en idealistisk kombination af
”The Age of Enlightenment” og ”The Land of Milk and Honey”:
– Fjern kravet om budgetligevægt og fjern de kommunale
anlægslofter – renten er 0 og vi har brug for at øge udgifterne…

– Overskrid EU-grænserne for budgetunderskud – de gør andre
lande, og sanktionerne er til at leve med….
– Nedskæringer skal være velbegrundede ud fra forventet
produktivitetsudvikling eller politiske prioriteringsønsker…

”Frihed i den offentlige budgetpolitik”
- de konkrete forslag i ”Fornyelse eller Kollaps?”
• Flerårige budgetrammer (forudsigelighed/budgetsikkerhed?)
• Større frihed til lokalpolitisk defineret udgiftsniveau (uden anlægsloft)
• Afskaf automatiske budgetreguleringer – fastsæt budgettet ud fra
konkret dialog mellem FM/Økonomiforvaltning og institution
• Lav prioriteringslister (i opad- og nedadgående retning), lav et
prioriteringsråd for sundhedsudgifter og lav 4 analyseinstitutter for
sundhed, ældreomsorg, folkeskoler og gymnasier samt videregående
uddannelser, bl.a. for at analysere mulige produktivitetsgevinster.

En lille drys realisme
•

Hvor langt tror vi på det lokale råderum og
den oplyste samtale? Kan vi klare os helt
uden restriktioner på budgetlægningen?

•

Hvis man ikke tror på fremadrettet styring og
resultatkontrakter, hvordan så tro på flerårige
budgetter med budgetsikkerhed?

•

Hvordan tænkes kombinationen af flerårig
budgetsikkerhed, øget lokalpolitisk frihed og
oplyst dialog mellem FM/Ø-forvalt. og den
enkelte institution?

Pragmatiske forslag til justeringer
1. Mindreforbrug i et år, skal kunne anvendes i efterfølgende år.
2. Sanktioner skal opgøres på baggrund af budgetoverholdelse over
flere år, svarende til samme antal år som punkt 1 omfatter.
3. På anlægsområdet skal tidsforskydninger på et projekt ikke medføre,
at andre projekter skal nedjusteres tilsvarende for at holde budgettet,
så længe der alene er tale om tidsforskydninger. Der skal fortsat ikke
være regnskabssanktioner på anlæg.
4. Klimavenlige energiinvesteringer investering skal holdes udenfor
anlægsloftet.

