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Replik på ministeriets Udkast til Udviklingspartnerskab 2022 – 2025 af 1. juni

Læsø Kommune takker for det fremsendte udkast til udviklingspartnerskab af 1. juni.
Vi sætter stor pris på ministeriets forståelse og imødekommenhed i forhold til de strukturelle og
økonomiske udfordringer, Læsø Kommune står med som landets mindste kommune. Udfordringer som vil
vokse i de kommende år for alle kommuner, men i særdeleshed også for Læsø.
I den sammenhæng er der et par kommentarer, vi ønsker at knytte til ministeriets udkast til
udviklingspartnerskab 2022 – 2025.


I ministeriets udkast, fremsendt 1. juni, skriver I: ”Aftaleparterne er enige om at drøfte kommunens
tilskud, såfremt kommunens økonomiske forudsætninger eller puljens størrelse ændres væsentlig
inden for perioden.”
Læsø Kommune anmoder derfor venligst ministeriet om at genoptage vurderingen af vores
bevilgede årlige beløbsstørrelse, som i jeres udkast lægger op til 4,9 mio. kr. lineært:
-

Dels at man tager i betragtning, at vores ønske om udviklingspartnerskab løber over 4 år.
Dels om ministeriet vil overveje hvorvidt vi kan aftale en model for årlig beregning af inflation
m.m. givet de særlige økonomiske udfordringer, kommunerne står med de kommende år.
Desuden beder vi om revurdering af det årlige beløb, da puljens størrelse er ændret væsentligt
i Økonomiaftalen for 2023, som meldt ud af Regeringen og KL 8. juni 2022.
De sidste måneders prisudvikling betyder, at Læsø Kommune står med en stor udfordring i
forbindelse med udløb af en prislåst brændstofaftale på Læsøfærgen til januar 2023.
I dagens priser betyder denne post en udgiftsstigning på køb af brændstof til færgen på cirka
6,4 mio. kr. årligt, hvilket udfordrer Læsø Kommunes økonomi betydeligt. Med den baggrund
anmoder vi ministeriet om at tage dette stigende udgiftsniveau med i betragtning ved
vurdering af det årlige beløb. For 2023 anmoder vi derfor om tilskud på mindst 8,3 mio. kr.,
hvilket svarer til den procentuelle forhøjelse af § 16 puljen.



I vores fremsendte oplæg til videre drøftelser, sendt pr. mail af 20. december 2021, som vores
drøftelser bygger på, har vi fremhævet et behov for at få et fireårigt partnerskab, for at skabe
momentum bag indsatserne, som det kommende partnerskab skal afføde.
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Derfor beder vi venligst om I vil genoverveje en 4-årig periode – ikke mindst set i perspektiv af de
nationale udfordringer, alle kommuner nu står med, som også er beskrevet i ”Økonomiaftalen
2023”.
Da der for året 2022 allerede er bevilget § 16 tilskud, er ministeriets oplæg reelt treårigt for 2023 –
2025. Vi ser gerne at 2026 kommer med.
Læsø Kommune håber på snarligt positivt accept af nærværende anmodninger
Med venlig hilsen
Læsø Kommune

Kurt Bennetsen
Kommunaldirektør
Mail: kugb@laesoe.dk
Mobil: 23961966
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