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Kommunernes  

økonomiaftaler  

under pres. 
 

 

AKF-Nyt ,som er tidsskrift for 

institutionen ’Anvendt 

Kommunalforskning’ og som 

engang hed noget med amter og 

kommunernes forskningsinstitut, har 

i sit nr. 3/2010 en artikel om 

kommunernes økonomiaftaler. Lay-

outer har været ind over og syntes, 

det var grimt at skrive 

’kommunernes’ og forkortet til ’kommuners’. Det var ikke pænt gjort, for den 

uindviede kan tro, at det er hver kommune, som har en aftale med regeringen – 

hvad det netop ikke er! 

Det forklarer artiklen da også udmærket, at det er en aftale med Kommunernes 

Landsforening. Der, hvor den uindviede så igen vil have et problem, er, når der i 

en faktaboks oplyses, at aftalen ikke er juridisk forpligtende for den enkelte 

kommune. Det lyder da skørt.  

Artiklen siger i en fed deloverskrift ”Aftalesystemet – et columbusæg med ind-

byggede problemer” – hvoraf man kan forstå, at der ikke er tale om et columbus-

æg. 

Jeg skal blot henvise til de artikler, jeg igennem tidens løb har skrevet om dette, 

men her blot nævne, at det igen igen undrer mig, at man kan skrive om grundfej-

len i dette såkaldte aftalesystem uden at komme nærmere ind på kernen: At 

Kommunernes Landsforening er en forening, der huserer under privatretten helt 

uden for vort parlamentariske system! Det skyldes nok, at forfatterne ikke er spe-

cielt interesserede i statsret, men pragmatiske samfundsforskere, forskningschefen 

Olaf Rieper er mag.scient.soc og professor Jens Blom-Hansen er cand.scient.pol. 

At aftalerne er under pres betyder, at der snart ikke er noget tilbage, som kan kal-

des ’aftale’, det nærmer sig de diktater, som systemet begyndte med, da man i 

70’erne meddelte størrelsen af investeringsrammer for de enkelte kommuner hver 

for sig. Måske man så endelig får øjenene op for, at man bør lave et holdbart sy-

stem, der klarlægger folketings og kommuners ansvar i stedet for som nu at lempe 

sig igennem med en fidusaftale. 
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Anmeldelse af Jens Blom-Hansen: Den fjerde statsmagt?   

Med links til diverse artikler i øvrigt af Per-Olof Johansson 

http://per-olof.dk/kls_magt.htm 

 

Olaf Rieber og Jens Blom-Hansen:  

Kommuners økonomiaftaler under pres 

http://www.akf.dk/udgivelser/akfnyt/2010_3/oekonomiaftaler_under_pres/  


