Brev fra regeringen vedrørende corona-økonomi
2020 er et helt usædvanligt år. Corona har vendt op og ned på
hverdagen for både borgere og vores medarbejdere. ”Vi plejer” er blevet
afløst af et behov for at tænke nyt og innovativt, da rammerne er ændret i
næsten alle hjørner af vores opgaveløsning.
Det har vi som samlet sektor i høj grad leveret på. Der har foregået en
kæmpe og imponerende omstilling i hele landet. Men de nye og flere
opgaver har ikke været gratis. Det koster både i form af personaletimer,
indkøb af værnemidler og tilpasning af fysiske rammer.
Derfor lavede vi også allerede i forbindelse med nedlukningen af landet i
foråret en aftale med regeringen om, at de dækker corona-regningen. For
både at sikre de fornødne indsatser til at håndtere corona og for at sikre
”den normale butik”.
Vi tog en første status på økonomien i forbindelse med
økonomiforhandlingerne i sommer. Her blev kommunerne kompenseret
med 2,6 mia. kr. vedrørende serviceudgifterne. Hertil kommer
kompensation for stigende udgifter til overførselsindkomster.
Behovet for at få klare rammer for 2021 er vokset henover efteråret. KL
tog et første skridt ved at indgå en aftale, der sikrer den kollektive trafik i
2021. Det signal har vi også efterspurgt hos regeringen i forhold til den
øvrige service. Derfor tager vi godt imod det brev, som regeringen har
sendt, hvor de tilkendegiver, at de også i 2021 vil sikre de fornødne
ressourcer til at håndtere corona. Det giver ro i forhold til, at vi kan
fortsætte den nødvendige indsats for at håndtere corona. Også uden at
pengene skal findes andre steder.
Samtidig fortsætter vi vores dialog med regeringen om økonomien i 2020.
Vi har fået et bedre billede af, hvor vi har brugt ekstra penge, og hvor
håndteringen af corona har sat aktiviteter i bero. Regeringens brev er en
anledning til, at vi som aftalt følger op på økonomien i indeværende år og
samtidig tager en dialog om situationen i 2021.
Med venlig hilsen
Jacob Bundsgaard
Kristian Wendelboe
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