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Kære Jacob og Martin 

Danmark gennemlever i denne tid en ekstraordinær situation grundet COVID-19. 
Krisen har vist styrken ved vores danske samfundskontrakt, hvor vi løfter i fælles-
skab. Det gælder ikke mindst i kommunerne, som står for hovedparten af den 
borgernære velfærd. Kommunerne har her sammen med en række aktører påtaget 
sig et stort ansvar. 

COVID-19 har stillet store krav til en hurtig omstilling og tilpasning af den kom-
munale sektor. Opgaveløsningen skal kunne udføres under hensyntagen til at fore-
bygge smittespredningen, så vi kan fastholde kontrollen over epidemien i Dan-
mark. Jeg vil i denne forbindelse understrege, at det er vigtigt, at kommunerne 
fastholder et højt rengørings- og hygiejneniveau i velfærdsinstitutionerne mv. 

De ændrede krav til opgaveløsningen har medført en række mer- og mindreudgif-
ter for kommunerne. Regeringen har derfor også tidligere med Aftale om tiltag ved-
rørende kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. marts 2020 tilkendegivet, at 
den vil sikre, at der tages de fornødne skridt, og at de nødvendige ressourcer er til-
stede til at finansiere indsatser i 2020 i forhold til COVID-19.  

Med Aftale om kommunernes økonomi for 2021 blev vi enige om en kompensation på 
2,6 mia. kr. i 2020 til kommunerne som følge af merudgifter grundet COVID-19. 
Vi har ligeledes aftalt en opfølgende drøftelse, når der er større klarhed over de 
samlede mer- og mindreudgifter i kommunerne afledt af epidemien i 2020.  

På nuværende tidspunkt tyder meget på, at coronaepidemien også vil strække sig 
ind i 2021 og fortsat stille store krav til opgaveløsningen i kommunerne.  

Regeringen vil derfor også for 2021 være indstillet på at sikre de nødvendige res-
sourcer til at finansiere COVID-indsatsen i kommuner.  

Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomifor-
handlingerne for 2022, når der foreligger et overblik over de COVID-19 relate-
rede mer- og mindreudgifter i kommunerne i 2021. 

Med venlig hilsen 

Nicolai Wammen 
Finansminister 


