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Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 25 af 20. juni 2011 (akt-
stykke 154, § 7)

Spørgsmål
Vil ministeren oplyse forskellen mellem det aftalte og realiserede løft i
kommunerne på de såkaldte kvalitetsfondsområder i 2009 og 2010, når det i
aftalen om kommunernes økonomi for 2012 konstateres, at kommunernes
regnskaber for 2009 og 2010 viser, at kommunerne ikke har leveret det aftalte
løft?

Svar
Forskellen mellem de aftalte og de realiserede investeringsniveauer på kvalitets-
fondsområderne i 2009 og 2010 fremgår nedenfor, jf. tabel 1.

Tabel 1

Kommunernes anlægsinvesteringer på kvalitetsfondsområderne, aftalt og realiseret, 2009-2010

Mia. kr., 2012-pl 2009 2010

Aftalt niveau 6,4 9,4

Realiseret niveau 6,1 7,5

Forskel A-R -0,2 -1,9

Kilde: Aftaler om kommunernes økonomi for 2009-2010, Danmarks Statistik samt egne beregninger.

Med økonomiaftalen for 2010 blev der aftalt et historisk højt anlægsniveau for 
kommunerne. Det omfattede bl.a. en fremrykning af udmøntningen af Kvalitets-
fonden på 2 mia. kr. fra 2013 til 2010, og dermed en samlet udmøntning fra Kvali-
tetsfonden på 4 mia. kr. i 2010. I forlængelse af finanslovsaftalen for 2010 blev der 
yderligere udmøntet lånepuljer målrettet kvalitetsfondsområderne på ca. 2 mia. kr. 
i 2010.

Nogle af anlægsprojekterne i 2010 vil have overløb til 2011. Derfor blev det som 
led i økonomiaftalen for 2011 aftalt, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter en 
konkret vurdering kan give adgang til, at lånetilsagn fra 2010 kan overføres til 
2011. Der er godkendt overførsel af kommunale lånetilsagn vedrørende kvalitets-
fondsområderne for ca. 1,2 mia. kr. til 2011.
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Kommunerne har endvidere mulighed for at overføre uforbrugte midler fra Kvali-
tetsfonden til de følgende år. Kommunerne skønnes ved udgangen af 2010 at ha-
ve deponeret knap 1,6 mia. kr., som kommunerne kan udmønte i 2011 og frem.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2012 er regeringen og KL enige om, 
at kommunerne skal prioritere at realisere de aftalte løft i investeringerne på kvali-
tetsfondsområderne. I forbindelse med kommunernes budgetlægning for 2012 vil 
regeringen og KL drøfte status for kommunernes investeringer på kvalitetsfonds-
områderne.

Med venlig hilsen

Claus Hjort Frederiksen


