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Hvis den kommunale udligningsordning skal bidrage til nogenlunde ens økonomiske vilkår i
kommunerne, bør de sociale kriterier være gode og retvisende indikatorer på behovet for socialt
betingede udgifter i alle kommunetyper - men det er de ikke. Tre af kriterierne tilgodeser de rent
bymæssige kommuner i urimeligt omfang, og ét kompenserer tilfældige andre kommuner.
Kommuner med landdistrikter må aflevere socialt betinget udligning til de mest bymæssige kommuner på
trods af, at disse bykommuner har lavere socialudgifter.
Årsagen er, at de sociale kriterier i udligningssystemet ikke opfanger de sociale behov i landdistrikterne lige
så godt som i de rent bymæssige kommuner.

UDDYBENDE FORKLARING
Kommunernes sociale udgiftsbehov fastlægges ud fra 14 sociale kriterier, som skal være indikatorer på
sociale problemer. De 14 kriterier er skønsmæssigt udvalgt og vægtet indbyrdes på baggrund af
Finansieringsudvalgets statistiske analyser i 2012.
Hvis udligningen skal bidrage til nogenlunde ens økonomiske vilkår i kommunerne, bør de udvalgte sociale
kriterier samlet set være gode indikatorer på behovet for socialt betingede udgifter i alle kommunetyper, men
det er de ikke.
De sociale kriterier opfanger tværtimod behovet for sociale udgifter meget forskelligt i kommunerne og
præcisionen afhænger i høj grad af, om kommunernes borgere bor i byer eller på landet, jf. tabel 1.
Tabel 1

Fordelingen af kommunernes socialudgifter før og efter udligning via de sociale
kriterier, grupperet i kommunetyper efter landdistriktsgrad
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I en gruppe på 13 kommuner helt uden landdistrikter, dvs. København og nærmeste omkringliggende
kommuner, udgjorde de sociale udgifter samlet set 17.152 kr. pr. indbygger. Heraf kunne 1.863 kr. pr.
indbygger finansieres af udligningen som følge af de sociale kriterier. De resterende socialudgifter 15.290 kr.
pr. indbygger måtte kommunerne selv finansiere via skatter m.v.
I gruppen af kommuner med landdistriktsgrad mellem 0,2 og 0,4 udgjorde de sociale udgifter 18.407 kr. pr.
indbygger, men herudover måtte disse kommuner bidrage med 770 kr. pr. indbygger til udligningen som
følge af de sociale kriterier. Derfor måtte disse kommuner selv finansiere 19.177 kr. pr. indbygger, altså
næsten 4.000 kr. mere pr. indbygger end de rent bymæssige kommuner.
Alle kommunegrupperne med landdistrikter har højere socialudgifter pr. indbygger end kommuner uden
landdistrikter, men må alligevel levere socialt betinget udligning til de mest bymæssige kommuner!
Det skyldes, at de sociale kriterier favoriserer de rent bymæssige kommuner og samtidig har svært ved at
opfange de sociale behov i landdistrikterne.
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Dette notat omhandler 4 kriterier, som i særlig grad bidrager til en fordeling af det sociale udgiftsbehov, som
afviger væsentligt fra fordelingen af faktiske socialudgifter.
Tabel 2

Kriteriernes omfordelende effekt mellem by og land
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Tabel 2 viser, at 6 ud af de 14 kriterier (nr. 1-6) flytter særlig mange udligningskroner til de mest 13
bymæssige kommuner, selv om dette står i kontrast til fordelingen af de faktiske sociale udgifter i tabel 1.
De tre første af de seks kriterier (nr. 1,2 og 3 i tabel 2) flytter mange udligningskroner mod de bymæssige
kommuner uden at det har god sammenhæng med de faktiske socialudgifter, og de kriterier er ansvarlige for
en væsentlig del af favoriseringen af de rent bymæssige kommuner.
Hvordan og hvorfor kriterierne 1. Familier i bestemte boligtyper, 2. Personer med lav indkomst og 3.
Indvandrere og efterkommere favoriserer de rent bymæssige kommuner og i særlig grad Københavns
Kommune, begrundes i de følgende tre afsnit.
I det fjerde afsnit drøftes kriterie 14. Beregnet nedgang i folketallet. Dette kriterie kompenserer de mest
landlige kommuner samlet set for de bidrag, som de giver til de bymæssige kommuner via de første fire
kriterier i tabel 2. Men kriteriet om nedgang i folketallet har heller ikke nogen god sammenhæng med
kommunernes faktiske sociale udgifter. Kriteriet udløser i øvrigt en ret vilkårlig tildeling af udligningskroner
blandt de mere landlige kommuner.
Sammenfatningen i det femte afsnit viser, at uden disse fire sociale kriterier, ville sammenhængen mellem
udgiftsbehov og faktiske sociale udgifter være bedre og favoriseringen af de mest bymæssige kommuner
ville være dæmpet. Dog mangler udligningssystemet samtidig gode kriterier, som mere præcist kan opfange
reelle sociale udgiftsbehov i landdistrikterne.
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1. Familier i bestemte boligtyper
Kriteriet familier i bestemte boligtyper bør helt udgå som socialt kriterie.
Det korte argument er:
Kriteriet er uegnet til at opfange udgiftsbehovet i kommuner med landdistrikter. Det er derfor også helt
uegnet til at beregne forskelle i udgiftsbehov mellem de mest bymæssige hovedstadskommuner og
kommuner med landdistrikter. Faktisk er det kun godt til at beregne forskellene i udgiftsbehov mellem de
mest bymæssige kommuner i hovedstaden som fx Gentofte og Albertslund.
Mange ganske almindelige familier uden sociale problemer bor i lejlighed i hovedstadsområdet. Disse
boliger/familier kommer til at tælle med i udligningskriteriet ”Familier i bestemte boligtyper”. I provinsen bor
de samme familietyper i billige én familie boliger, som ikke tæller med i kriteriet.
Dermed udløser en ganske almindelig familie social udligning i hovedstaden, medens en tilsvarende familie i
provinsen ikke gør det. Og det skyldes i vidt omfang forskelle i boligpriserne. Men boligpriserne bør ikke
påvirke udligningen mellem kommunerne.
Valg af boligtype hænger også sammen med andre hensyn, som heller ikke bør give anledning til udligning.
F.eks. at man er under uddannelse, eller er i starten af sit arbejdsliv eller af andre årsager har ønske om
øget mobilitet og derfor bor i lejebolig.

Uddybende argumentation:
Kriteriet familier i bestemte boliger er det stærkest virkende sociale kriterie blandt de 14 kriterier, idet det
flytter 1,7 mia. udligningskroner fra kommuner med få af disse boliger til kommuner med mange af dem.
Kriteriet flytter over 1 mia. kr. fra landlige kommuner til de bymæssige kommuner, jf. Tabel 2.
Kriteriet omfatter beboede almene boliger, boliger i privat udlejning med mangler, privat udlejning uden
mangler før 1920 beliggende i landdistrikter eller byer med færre end 5.000 indbyggere, og beboere i
sommerhuse med visse korrektioner. De beboede almene boliger udgør naturligvis en væsentlig andel heraf.
Jytte Christensen og Jørgen Elm Larsen fortæller i en artikel i Dansk Sociologi 1, at LO fagforeningsmedlemmers boligtype varierer betydeligt.
”Der er imidlertid klare opdelinger mellem land og by. Af LO-familierne er det 55 pct., der bor i etagebyggeri i
hovedstaden mod kun 4 pct. i landkommunerne…, hvilket bl.a. afspejler forskelle i boligpriser mellem især
hovedstaden og landkommunerne”.
Selv om de almene boliger ofte er boliger for dem, der er uden for arbejdsmarkedet samt for indvandrerne og
deres efterkommere, så vil den markante forskel i almindelige LO-arbejderes boligvalg som følge af
boligpriserne uvægerligt føre til, at den almindelige LO-familie i hovedstadsområdet oftest tæller med i det
sociale kriterie, medens samme familietype i provinsen ikke tæller med. Og det gælder uanset forskelle i de
sociale vilkår.
Dette bosætningsmønster vil uvægerligt hænge tæt sammen med landdistriktsgraden, idet boligpriserne
typisk er lavere i landdistrikterne og dermed øges muligheden for at bo i eget hus, jo længere man kommer
væk fra de største bycentre.
Kriteriet er altså påvirket af forskelle i bosætningsmønstret mellem by og land, og det påvirker
udligningsberegningen væsentligt. Og eftersom boligmønstret i vidt omfang er en følge af forskelle i

1

Dansk Sociologi, nr. 4, 2007
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boligpriser, betyder det reelt, at forskelle i boligpriser påvirker den gældende udligning mellem by- og
landkommuner.

Nogle ville argumentere for, at det er rimeligt at inddrage forskelle i borgernes disponible indkomster og
dermed forskelle i boligpriserne i udligningsberegningen.
Finansieringsudvalget har med rette gentagne gange påpeget, at borgernes disponible indkomster og
dermed boligpriserne ikke bør inddrages i udligningsberegningerne.
Udligningsordningen har til formål at udligne forskelle i kommunernes økonomiske vilkår. Ordningen har
ikke til formål at udligne forskelle i borgernes økonomiske vilkår. Udligning af borgernes økonomiske vilkår
sker via skattesystemet og andre ordninger.
Alligevel betyder sammenhængen mellem LO arbejderfamiliernes boligvalg i hovedstaden og
landkommunerne, som følge af blandt andet boligpriser, at boligpriserne mod forventning faktisk allerede
påvirker udligningsberegningerne via kriteriet familier i bestemte boligtyper.
Konsekvensen heraf er, at der ydes mere i udligning til kommuner med mange familier i bestemte boligtyper
uden baggrund i reelle sociale udgiftsbehov og alene fordi boligpriserne er høje, som følge af den høje
bymæssighed.
Hermed behøver bymæssige kommuner ikke opkræve så meget i skat, eller de kan øge serviceudgifterne
sammenlignet med andre kommuner. Det gør det naturligvis mere attraktivt at bosætte sig i kommuner med
høj bymæssighed, og med stigende efterspørgsel øges boligpriserne yderligere.
De stigende boligpriser påvirker igen de almindelige familiers boligvalg og hermed påvirkes
udligningsberegningen igen via familier i bestemte boligtyper ved en selvforstærkende proces.
Den modsatte udvikling sker i de landlige kommuner, hvor boligpriserne falder, hvorved en større andel af
befolkningen vil kunne have råd til at bo i én familie bolig. Selv familier, som modtager sociale ydelser, og
som burde tælle med i udligningsberegningen, bor ofte i nødtørftigt istandsatte én familie boliger – og tæller
dermed ikke med i udligningen med mindre boligen er registreret med egentlige mangler som bolig.
Konsekvensen heraf er altså, at der opstår en selvforstærkende og uhensigtsmæssig spiral, hvor en del af
stigningen i boligpriser i byerne finansieres af landkommunerne via udligningsordningen.
De eneste vindere ved en sådan sammenhæng er de nuværende boligejere i byerne, idet deres ejendomme
stiger i værdi. Alle andre bidrager til deres gevinst.

Hvorfor anvender man så kriteriet familier i bestemte boligtyper?
Kriteriet har været anvendt igennem mange år i udligningsmodellen. Det skyldes, at kriteriet i de
bagvedliggende analyser af sammenhængen mellem sociale faktorer og faktiske udgifter, har vist sig at give
en god ”forklaring” på, hvorfor nogle kommuner bruge flere penge på service end andre.
”Forklaring” skal forstås som en statistisk sammenhæng, altså at man f.eks. ud fra kendskab til antal
indvandrere og efterkommere, nedgang i befolkningen og antal familier i bestemte boligtyper i en kommune,
vil være i rimelig god stand til at forudsige, hvor store driftsudgifter kommunen vil have til folkeskoler.
Som følge heraf er højere serviceudgifter i kommuner med mange familier i bestemte boligtyper hidtil blevet
fortolket som udtryk for et højere socialt udgiftsbehov, som derfor bør medføre mere i udligning.
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Denne fortolkning sker ikke blot ud fra, at nogle af de familier, som bor i disse boliger, kan antages at være
sociale klienter, der giver øgede socialudgifter. Men også ud fra, at kriteriet uden direkte
årsagssammenhæng menes at dække over en bredere kreds af sociale udfordringer.
Faktum er dog, at der ikke er nogen sammenhæng mellem sociale forhold og boligkriteriet. De 6 østjyske
kommuner har dokumenteret, at bykommunerne har mange af disse boliger og samtidig bedre økonomiske
vilkår, og at det er disse bedre økonomiske vilkår, som muliggør højere udgifter på flere serviceområder 2.
Og højere serviceudgifter som følge af bedre finansieringsvilkår bør naturligvis ikke fortolkes som
udgiftsbehov.
Hvis man sammenligner de samlede faktiske socialudgifter med det samlede sociale udgiftsbehov, bliver
sammenhængen faktisk bedre, hvis kriteriet familier i bestemte boligtyper, helt udelades.
Det skyldes, som forklaret i indeværende afsnit, at kriteriet ikke opfanger reelle sociale udgiftsbehov, men at
kriteriet blot tillægger et næsten 2.000 kr. højere socialt udgiftsbehov pr. indbygger til de mest bymæssige
hovedstadskommuner, som har mange af de boligtyper, som omfattes af kriteriet. (Se mere i undersøgelse
foretaget af de seks østjyske kommuner3)

2
3

Se følgende fra de 6 østjyske kommuner: Ressourcevariables påvirkning af regressionsanalyser, 2010.
Et mere præcist socialt udgiftsbehov, 2016
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2. Personer med lav indkomst
Kriteriet personer med lav indkomst bør udgå eller korrigeres væsentligt.
Det korte argument er:
Kriteriet omfordeler 961 mio. kr. til kommuner med mange personer på lav indkomst, heraf 512 mio.kr., dvs.
over halvdelen til Københavns Kommune. Men Københavns Kommune har ikke tilsvarende store udgifter til
udsatte børn og unge samt beskæftigelse, som ellers er begrundelsen for kriteriet.
Samtidig er Københavns Kommunes samlede sociale udgifter og specielt heraf udgifterne til
indkomstoverførsler noget lavere end landsgennemsnittet og faldende år for år.

Uddybende argumentation:
Kriteriet er begrundet i udgiftsbehov knyttet til de sociale udgifter til udsatte børn og unge samt beskæftigelse
(ikke forsikrede).
Det opgøres som antal 18-64 årige med lav indkomst. Personen skal i flere tidligere år skal haft en indkomst
mindre end 60 % af medianindkomsten på landsplan 4 og ingen formue over 10.000 kr. Personen skal være
bosat i Danmark 3 ud af de seneste 4 år. Studerende uden børn og selvstændige samt familiemedlemmer
hertil, og medarbejdende ægtefæller medregnes ikke.
I 2014 udgjorde 60 % af medianindkomsten på landsplan 136.000 kr. pr. indbygger.5
Personer med lav indkomst omfatter først og fremmest personer på kontanthjælp, hvor den gennemsnitlige
ækvivalerede indkomst udgjorde 128.000 kr. i 2014, altså under grænsen på de 136.000 kr.
Studerende havde en gennemsnitlig ækvivaleret indkomst på ca. 90.000 kr. og øvrige ude af erhverv havde
en gennemsnitlig ækvivaleret indkomst på ca. 56.000 kr. En stor del af sidstnævnte er udeboende 15-24
årige.
Kriteriet blev indført i 2007 inspireret af det norske udligningssystem. Afgrænsningen ved 60 % i stedet for
50 % af medianindkomsten begrundedes med at kriteriet herved blev mere robust.
Konsekvensen af dette valg er, at kriteriet herved ikke alene omfatter øvrige personer ude af erhverv, og
studerende med børn, men tillige kontanthjælpsmodtagere, hvis gennemsnitlige indkomst ligger over en
grænseværdi opgjort ved 50 % af medianindkomsten. Hvilken betydning, dette ville have for udligningen, er
ikke oplyst.
Fra 2013 blev opgørelsen og vægtningen af kriteriet modificeret. Familiemedlemmer til selvstændige og til
studerende uden børn blev udeladt. Herudover blev der indført en betingelse om at have været bosat i
Danmark i mindst 3 ud af de seneste 4 år, hvorved f.eks. udlændinge på au pair-ophold blev holdt ude af
opgørelsen. Samtidig skulle mindst en person i familien være fuldt skattepligtig og over 14 år gammel.
Vægten af kriteriet blev sænket fra 10 % til 8 %, hvilket skal ses i sammenhæng med, at antallet af sociale
kriterier blev øget fra 12 til 14.
Kriteriet bidrager ikke til en bedre sammenhæng mellem kommunernes samlede udgiftsbehov og faktiske
socialudgifter. Tværtimod er sammenhængen dårligere, når kriteriet medregnes i udgiftsbehovet. Den
dårligere sammenhæng ses dog ikke, hvis man udelader Københavns Kommune i sammenligningen. Det

4

Indkomsten opgøres som ækvivaleret familieindkomst, hvorved indkomsten i familierne vægtes for at kunne sammenligne
familieindkomster uafhængigt af familiernes størrelse og alderssammensætning.
5
Ækvivaleret disponibel indkomst. Se Indkomster 2014 fra Danmarks Statistik.
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skyldes, at kriteriet tildeler specielt Københavns Kommune et ekstra højt beregnet socialt udgiftsbehov, uden
at dette har sammenhæng med Københavns kommunes faktiske socialudgifter. Se figur 1.
Figur 1

Bidraget til det sociale udgiftsbehov fra personer med lav indkomst sammenholdt med
faktiske udgifter til beskæftigelse og udsatte børn og unge6

2,000

Kriteriets bidrag til udgiftsbehovet

1,500

1,000
y = 0,2031x - 1,6069
R² = 0,4449

0,500

0,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

-0,500

-1,000

Sociale udgifter til beskæftigelse og udsatte børn og unge i 2014

Figuren viser, at kriteriet tildeler større udgiftsbehov til kommuner, jo højere udgifter kommunerne har til
udsatte børn og unge samt beskæftigelse.
I figuren er Københavns Kommune markeret med rødt punkt. Punktet ligger meget yderligt i forhold til stort
set alle øvrige kommuner, idet kriteriet tilfører Københavns Kommune et langt højere udgiftsbehov pr.
indbygger i forhold til andre kommuner med tilsvarende faktiske udgifter. Dette fører naturligvis til væsentligt
højere tilskud og udligning for Københavns Kommune. Vel at mærke uden at dette kan begrundes i højere
udgifter på de to udgiftsområder.
En så afvigende placering ville være uden betydning, hvis det drejede sig om en mindre kommune, men er
problematisk, når det drejer sig om så stor en kommune som København, idet forholdet i høj grad påvirker
den samlede udligning på landsplan.
Københavns Kommune har ganske rigtigt flere personer med lav indkomst i forhold til kommunestørrelsen
end nogen anden kommuner, jf. nedenfor, men har ikke tilsvarende høje udgifter til beskæftigelse og udsatte
børn og unge. Kommunen har landsgennemsnitlige udgifter til beskæftigelse og stort set også
landsgennemsnitlige udgifter til udsatte børn og unge i 2016.
Andelen af 16-64 årige udgjorde 12 % og beskæftigelsesudgifterne udgjorde ligeledes 12 % af landets
samlede beskæftigelsesudgifter.
Andelen af 0-17 årige udgjorde 9 % og andelen af udgifter til udsatte børn og unge udgjorde 11 %.

6

Se baggrunden for beregningen i rapporten Et mere præcist socialt udgiftsbehov, 2016 på www.rimeligudligning.nu
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Københavns Kommune har som nævnt en høj andel af alle personer med lav indkomst, nærmere betegnet
20%. Dette udløser betydeligt ekstra i udligning.
Det er tidligere vist, at antal personer med lav indkomst først og fremmest omfatter personer på
kontanthjælp, men også af personer ude af erhverv (især unge mennesker), og studerende med børn.
Men hvorfor har Københavns Kommune så stor en andel af ”personer med lav indkomst”? En del af
forklaringen gives i det følgende.
Flere i København modtager kontanthjælp, men færre modtager offentlige ydelser
Københavns Kommune har ca. 17 % af landets samlede antal kontanthjælpsmodtagere, men 23 % af
landets samlede antal modtagere af kontanthjælp med varighed over 3 år. 43 procent af alle
kontanthjælpsmodtagere i København har modtaget kontanthjælp i over 3 år mod kun 33 procent på
landsplan.
Det samlede antal personer, som modtager offentlige ydelser inklusiv kontanthjælp udgør derimod kun ca. 9
% af de 16-64 årige i København mod 19,5 % på landsplan. Københavns Kommune har altså forholdsvis
lavere overførselsudgifter. Det skyldes blandt andet, at København kun har ca. 6 % af landets samlede antal
førtidspensionister. Og førtidspensionisterne vil kun sjældent kunne medregnes under opgørelse af personer
med lav indkomst ved den gældende afgrænsning.
Det har stor betydning for udligningen, at København har så mange på langvarig kontanthjælp i stedet for
egentlige varige ydelser som løntilskud ved fleksjob eller førtidspension.
Regeringen og Folketinget har netop afsat en del af satspuljemidlerne til at få ryddet op i antallet af
langvarige kontanthjælpsmodtagere. En forholdsvis stor del af de afsatte satspuljemidler er tilfaldet
Københavns Kommune.
Ifølge pressemeddelelse fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har alt for mange mennesker i
årevis været på kontanthjælp og mange har alt for længe ikke fået en indsats; ”Mennesker skal ikke
opbevares i kontanthjælpssystemet”…”For borgere med en varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne, skal
der findes en anden løsning, eksempelvis ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension”.
Eftersom mange langvarige kontanthjælpsmodtagere udløser ekstra udligningskroner er der risiko for, at det
nuværende kriterie giver uheldige incitamentsvirkninger i forhold til at mindske antallet af langvarige
kontanthjælpsmodtagere. Incitamentet virker uheldigt, fordi flerårig ydelse af kontanthjælp i modsætning til
førtidspension udløser ekstra udligning som følge af kriteriet.

Flere studerende i København kan udløse ekstra udligning via personer med lav indkomst
En anden forklaring kunne være, at der er mange studerende med børn i København. De kan udløse højere
udligning, fordi deres indkomst er lav.
Antal familier med studerende udgør ca. 2,5 % af samtlige familier, som modtager børnefamilieydelser i
København mod 1,5 % på landsplan.
Studerende med børn giver normalt ikke anledning til øgede udgifter til beskæftigelse eller udsatte børn og
unge. Finansieringsudvalget oplyser, at antal studerende med børn, som medregnes i kriteriet, er en
forholdsvis afgrænset gruppe, men vurderer, at de er relevante at medtage, dog uden nærmere begrundelse
i forhold til de nævnte udgiftsområder.
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3. Indvandrere og efterkommere
Kriteriet indvandrere og efterkommere bør udgå som socialt kriterie.
Det korte argument er:
Generelle udgifter til indvandrere og efterkommere dækkes at de øvrige sociale kriterier på samme måde
som udgifter til andre med tilsvarende sociale status.
De særlige udgifter til indvandrere og efterkommere til f.eks. tosprogsundervisning, tolkebistand mv., er mere
end rigeligt dækket via tilskuddet på over 20.000 kr. pr. 6-16 årig udlænding via den særlige
udligningsordning for udlændinge.
Og samlet set yder den særlige udligningsordning for udlændinge mere end dobbelt så store tilskud som
nødvendigt i forhold til faktiske udgifter.
Derfor er der ikke behov for yderligere dækning af udgifterne til indvandrere og efterkommere via kriteriet
”Indvandrere og efterkommere” i den generelle udligningsordning.

Uddybende argumentation:
Kriteriet indvandrere og efterkommere giver anledning til omfordeling af 648 mio. udligningskroner, heraf
netto 443 mio. kr. til de mest bymæssige kommuner.
Dette sker i vidt omfang uden at være begrundet i højere sociale udgifter i disse kommuner.
Begrundelsen for kriteriet i udligningen på landsplan er at kompensere for højere folkeskoleudgifter i
kommuner med mange indvandrere og efterkommere.
De højere folkeskoleudgifter i disse kommuner skyldes både bedre finansieringsvilkår i disse kommuner og
udgifter knyttet til indvandrere og efterkommere. Højere udgifter som følge af bedre finansieringsvilkår bør
naturligvis ikke kompenseres ved yderligere udligning.
Folkeskoleudgifter til indvandrerbørn (især til tosprogsundervisning) bør heller ikke dækkes via kriteriet i den
generelle udligningsordning, idet disse udgifter allerede er dækket af den særlige udlændingeudligning 7.
Via den særlige udligningsordning for udlændinge opkræves næsten 5 mia. kr. efter indbyggertal blandt alle
landets kommuner. Pengene udbetales til kommuner i forhold til antal indvandrere og efterkommere i alt og
med tillæg for 0-5 årige og 6-16 årige. Tilskuddet skal fuldt ud dække merudgifterne til særlige
foranstaltninger for indvandrere og efterkommere.
Kommunerne modtager fra denne særlige ordning over 20.000 kr. pr. 6-16 årig indvandrer og efterkommer,
hvilket mere end rigeligt dækker de faktiske udgifter ifølge KORAs og Finansieringsudvalgets opgørelse.
Der er derfor absolut ingen faglig begrundelse for, at den generelle udligningsordning skal kompensere
yderligere for de samme merudgifter på folkeskoleområdet som følge af indvandrere og efterkommere endnu
engang.
De 6 østjyske kommuner har dokumenteret, at efter korrektion af regnskabstallene for udgifter finansieret af
finansieringsbidraget fra den særlige udlændingeordning, er der ingen tendens til højere folkeskoleudgifter i

7

Finansieringsudvalget har i 2014 erkendt, at den særlige udlændingeudligningsordning overkompenserer udgifterne væsentligt, idet
der udbetales ca. 4 mia. kr. i tilskud, medens udgifterne svarer til under 2 mia. kr. Ordningen er endnu ikke ændret.
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kommuner med mange indvandrere end i øvrige kommuner. Heller ikke selv om enhedsbeløbet havde været
endnu mindre, som foreslået af Finansieringsudvalget.
Da de ekstra folkeskoleudgifter i indvandrerrige kommuner er fuldt finansieret via den særlige
udlændingeordning, er kriteriet således ikke fagligt velbegrundet.

Udgifter på andre udgiftsområder som følge af indvandrere og efterkommere
Nogle ville måske argumentere for, at indvandrere og efterkommere giver anledning til højere udgifter også
på andre udgiftsområder, end folkeskoleområdet.
Dette er givetvis korrekt, hvis man sammenholder udgifterne til indvandrere og efterkommere med udgifterne
til ”gennemsnits” danskere. Men det er ikke nogen relevant sammenligning.
I udligningssammenhæng bør indvandrere og efterkommeres udgiftspåvirkning sammenlignes med
danskere i tilsvarende social status, beskæftigelsesmæssigt, uddannelsesmæssigt osv., fordi de øvrige
sociale kriterier opfanger de sociale udfordringer knyttet til alle befolkningsgrupper med tilsvarende sociale
status.
Kriteriet bør kun anvendes til at opfange ekstra udgifter, som ikke ses i forhold til befolkningsgrupper med
tilsvarende social status. Og disse ekstra udgifter er som nævnt finansieret via den særlige
udlændingeudligning.
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4. Beregnet nedgang i folketallet
Kriteriet beregnet nedgang i folketallet bør erstattes af et kriterie, som stabilt opfanger reelle sociale
udgiftsbehov i landdistrikterne uanset udvikling i befolkningstallet.
Det korte argument er:
Kriteriet er et dårligt plaster på såret i forhold til nogle af de kommuner, som rammes af de øvrige skævheder
i udligningssystemet.
Set i forhold til kommunernes faktiske sociale udgifter, er det helt tilfældigt, hvilke kommuner, der
kompenseres via dette kriterie.
Og for de kommuner, som faktisk modtager udligning via kriteriet, svinger kompensationen vilkårligt fra år til
år uden nogen sammenhæng med udviklingen i disse kommuners faktiske socialudgifter.
Kriteriet går hårdt ud over incitamentet for at bremse befolkningstilbagegangen i nogle kommuner.

Uddybende argumentation:
Trods sin formelt set lave vægt på 2 % i forhold til de øvrige kriterier, er kriteriet det næstmest omfordelende
kriterie. Kriteriet omfordeler i 2016 i alt 1.4 mia. kr., heraf netto 856 mio. kr. til kommuner med
landdistriktsgrad over 0,4. I de senere år er omfordelingen øget yderligere.
Kriteriet blev introduceret i Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem i 2005. I
betænkningen begrundet ved en svag analyse på ældreområdet. Men ved fremlægningen af lovforslaget
blev kriteriet begrundet med en social belastning og ekstra udfordring i den sociale indsats i
tilbagegangskommuner, selv om kriteriet i betænkningen ikke kunne begrundes med udgifter på de sociale
udgiftsområder.
Ved valg af kriteriet gav man en øget dækning af det sociale udgiftsbehov i forhold til de sociale udgifter
(sociale indsats) i kommuner med nedgang i folketallet uden samtidig at tilgodese andre kommuner med
tilsvarende sociale udgifter.
Kommunerne med landdistriktsgrad over 0,4 har stort set de samme sociale udgifter før og efter den sociale
del af udligningen. Det skyldes, at kriteriet beregnet nedgang i folketallet tilfører denne kommunegruppe 856
mio. udligningskroner og dermed i det væsentlige dækker de bidrag disse kommuner samlet set giver til
bykommunerne på de øvrige kriterier, jf. Tabel 2, side 3.
Men dette gælder kun kommuner med nedgang i folketallet, jf. Tabel 3. For disse kommuner sænker den
sociale udligning udgifterne med godt 1000 kr. pr. indbygger. Landlige kommuner uden nedgang i folketallet
må derimod bidrage til den sociale del af udligningen.
Tabel 3

Sociale udgifter og udligningseffekt i kommuner med landdistriktsgrad over 0,4

Kr. / indbygger (vægtet gns.)
Positive tal = udgifter
Sociale udgifter
Udligning som følge af sociale kriterier
Socialudgifter efter udligning

Alle 30
kommuner

19.368
85
19.454

Kommuner med
nedgang i folketallet

Kommuner uden
nedgang i folketallet

20.078

17.325

-1.088

3.430

18.990

20.755
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For kommuner uden nedgang i folketallet og med landdistriktsgrad over 0,4 udgør bidraget 3.430 kr. pr
indbygger, hvorved deres samlede socialudgifter inklusiv udligning er markant større end i andre kommuner.
Tilsvarende forskel ses blandt kommuner uden nedgang i folketallet og med landdistriktsgrad mellem 0,2 og
0,4.
På kommuneniveau kan forskelsbehandlingen illustreres som vist i nedenstående Figur 2.
Kommunernes sociale udgifter fratrukket det sociale udgiftsbehov med og uden
kriteriet beregnet nedgang i folketallet
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Den sort optrukne kurve i figuren viser hvor stor en del af kommunernes sociale udgifter, som ikke dækkes af
det sociale udgiftsbehov, når behovet beregnes uden beregnet nedgang i folketallet og alene ud fra de 13
øvrige kriterier.
Eksempelvis har Jammerbugt Kommune yderst til højre i figuren sociale udgifter, som overstiger
kommunens sociale udgiftsbehov med 6.284 kr., medens Brøndby i venstre side af figuren har sociale
udgifter som er 6.438 kr. mindre end kommunens sociale udgiftsbehov.
Når kriteriet beregnet nedgang i folketallet medregnes i det sociale udgiftsbehov ændrer dette billede sig
betydeligt, som vist ved søjlerne i figuren, idet kommunerne med fald i folketallet får langt bedre dækning af
deres sociale udgifter, medens de øvrige kommuner med tilsvarende udækket socialt udgiftsbehov, og som
skal bidrage via udligningen hertil, får dårligere dækning.
Eksempelvis får Lolland sine udækkede sociale udgifter på 5.199 sænket til 278 som følge af kriteriet
beregnet nedgang i folketallet. Dette er naturligvis godt og rimeligt for Lolland Kommune, men kan
forekomme urimeligt og vilkårligt for eksempelvis Jammerbugt og Brønderslev kommuner, som ikke får deres
sociale udgifter dæmpet tilsvarende, selv om deres udækkede behov var endnu større før inddragelse af
kriteriet.
Pointen er, at set i forhold til dækning af sociale udgifter, virker kriteriet nærmest vilkårligt med hensyn til,
hvilke kommuner, der får dækket deres sociale udgiftsbehov og alene derfor er kriteriet uegnet og burde
erstattes af kriterier, som reelt opfanger de sociale problemer i landdistrikterne, ikke kun i kommuner med
faldende folketal, men i alle kommuner med landdistrikter.
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Det er bemærkelsesværdigt, at mange af de kommuner, som modtager udligning via nedgangskriteriet, ikke
modtager udligning som følge af de øvrige sociale kriterier, men tværtimod mister betydelig udligning som
følge af de øvrige kriterier.
Et eksempel herpå er Lemvig Kommune, som i 2016 modtog 57 mio. kr. i udligning som følge af
nedgangskriteriet, men afgav 80 mio. kr. i udligning som følge af de øvrige 13 sociale kriterier, som ikke
afdækkede sociale vanskeligheder for Lemvig.
Men uden nedgangskriteriet ville det beregnede sociale udgiftsbehov være ca. 2.000 kr. pr. indbygger lavere
end Lemvigs faktiske socialudgifter, jf. den sorte kurve i figuren.
Derfor opfattes kriteriet som et plaster på såret i forhold til de øvrige sociale kriterier, som ikke er i stand til at
opfange de reelle sociale udgiftsbehov i en lang række af kommuner, jf. figuren.
Ved at indføre kriteriet imødekom man imidlertid i et vist omfang kritikken fra ”Det skæve Danmark”, hvis
synspunkter netop indgik i overvejelserne i betænkningen om udgiftsbehovet i 2004.
I senere undersøgelser fra Finansieringsudvalget er kriteriet begrundet i højere udgifter til børnepasning,
folkeskole og ældreområdet i tilbagegangskommunerne. Dette kunne vel forstås som en følge af
vanskeligheder ved kapacitetsudnyttelse ved faldende folketal.
Dette er imidlertid ikke i overensstemmelse med begrundelsen ved fremsættelse af lovforslaget om
indførelse af kriteriet. Men heller ikke som kompensation i forhold til vanskelighederne ved tilpasning af
driften på serviceområderne til faldende folketal, virker kriteriet velbegrundet.
I 2016 modtager kommuner med beregnet nedgang i folketallet eksempelvis ca. 55.000 kr. pr.
personnedgang i folketallet. En persons fraflytning indgår i udligningsberegningen i efterfølgende 5 års
tilskud og udligning, og udløser herved 275.000 kr. 8
Den årlige kompensation på 55.000 kr. er væsentlig mere end de landsgennemsnitlige serviceudgifter pr.
indbygger på 42.000 kr., hvorved en tilbagegangskommune kunne finansiere helt uændrede serviceudgifter i
6,5 år uden at tilpasse udgifterne til det faldende folketal.
Dette er helt usædvanlig god dækning i forhold til vanskeligheden ved fuld kapacitetsudnyttelse og på ingen
måde i tråd med forventningerne til kapacitetsudnyttelse i de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen
og kommunerne.
Uheldig incitamentsvirkning
Kriteriet giver et meget uhensigtsmæssigt incitament i forhold til at opnå befolkningstilvækst i kommunerne.
Hvis en familie med 2 eller 3 børn flytter til en kommune med befolkningsnedgang, vil kommunen lide et
udligningstab på 4-5 gange 275.000 kr., dvs. 1,1-1,4 mio. kr. over 5 år.
Det vil således koste en kommune betydeligt i udligning at udstykke og sælge en attraktiv boliggrund, hvis
nybyggeren kommer fra en anden kommune, fordi det betyder at nedgangen i folketallet mindskes.
Hvis tilflytningen sker til et hus i dårlig stand, kunne tilflytningen herudover meget vel give anledning til
betydelige socialudgifter. Altså vil den dæmpede nedgang i folketallet give flere og ikke færre udgifter 9. Et
tilsvarende problem ville have opstået i markant omfang i mange kommuner, hvis antallet af nye flygtninge
var vokset som forventet i foråret 2016.

8
9

Beregnet ud fra effekten på 55.000 kr. ved en persons nedgang i folketallet i udligningsberegningen for 2016.
Dette problem er rejst at borgmester Holger Schou Rasmussen fra Lolland Kommune.
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Problemet vokser fra år til år
Incitamentsproblemet vokser fra år til år. Det skyldes, at kriteriet samlet set omfordeler et nogenlunde
uændret mia. beløb. Men når færre kommuner i disse år har fald i folketallet og med mindre fald end
tidligere, er konsekvensen, at udligningsbeløbet opgjort pr. fraflyttet person vokser voldsomt.
I 2014 udgjorde tilskuddet pr. fraflyttet person ca. 46.000 kr. I 2017 udgør det ca. 74.000 kr. og i 2018 ser det
ud til at udgøre over 90.0000 kr. pr. person. Hvis denne takst fortsætter uændret, vil tilflytning af en familie
på 5 medlemmer koste en kommune med befolkningstilbagegang 2¼ mio. kr. i tabt udligning over 5 år.

Samlet set er konklusionen, at kriteriet bør udskiftes og erstattes af sociale kriterier, som opfanger de reelle
sociale udgiftsbehov i kommunerne – ikke alene i kommuner med beregnet nedgang i folketallet, men på
tværs af alle landets kommuner.
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5. Sammenfatning
Ud fra den offentlige debat skulle man tro, at de sociale udgifter er langt større i byerne end på landet. De
faktiske regnskabstal viser det stik modsatte.
I de mest bymæssige kommuner er modtagere af sociale ydelser især personer på kontanthjælp, men
udgifterne til kontanthjælp udgør kun omkring 20 % af de samlede udgifter til overførselsindkomster til ikkeforsikrede ledige.
De sociale kriterier opfanger ganske præcist forskellene i udgiftsbehovet til kontanthjælp i de fleste
kommunetyper, også i de mest bymæssige kommuner.
Førtidspension og tilskud vedrørende fleksjobs udgør til sammenligning 44 % af de samlede udgifter til
overførselsindkomster. Men de sociale kriterier opfanger kun dårligt behovet knyttet til disse udgifter, i hvert
fald i kommuner, som ikke er blandt de mest bymæssige, jf. Figur 3, hvor udgifterne til samtlige overførsler er
omregnet til indeks med 100 som landsgennemsnittet og sammenlignet med det sociale indeks, der er en
sammenvejning af de sociale kriterier.
Figur 3 Sociale indeks og indeks for udgifter til overførselsindkomster 2015

København

Figuren viser, at det sociale indeks ensartet er beregnet væsentligt højere for de helt bymæssige kommuner
end for stort set alle øvrige kommuner. Det gælder uanset, om der er tale om kommuner med høje eller lave
udgifter til indkomstoverførsler.
De højere sociale udgiftsbehov for de rene bykommuner kan hermed ikke begrundes med reelle
udgiftsbehov knyttet til sociale indkomstoverførsler.
Indkomstoverførslerne, som for den enkelte kommune er vanskeligere at påvirke, udgør i øvrigt godt
halvdelen af de samlede socialudgifter.
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Men de højere sociale udgiftsbehov for de rene bykommuner kan heller ikke begrundes i disse kommuners
samlede sociale udgifter, hvor de mest socialt påvirkelige serviceudgifter til udsatte børn og voksne samt
specialskoler medregnes.
Et par konkrete eksempler på forskellene mellem sociale indeks og indeks for samlede socialudgifter fremgår
af tabel 4.
Tabel 4

Indeks for overførselsudgifter, samlede socialudgifter og sociale indeks i udvalgte
kommuner

Udvalgte kommuner
med:

Lave socialudgifter:
Frederiksberg
Rebild
Middel socialudgifter
København
Silkeborg
Høje socialudgifter
Brøndby
Odsherred
Lolland

Indeks for
udgifter til
indkomstoverfør
sler

Indeks for
samlede
socialudgifter

Sociale
indeks
i udligningen

Sociale indeks i
relation til
samlede
socialudgifter

72,5
78,5

72,3
76,3

90,9
70,8

+18,6
-5,5

93,3
97,6

97,5
89,4

121,5
81,4

+24,0
-8,0

132,2
115,1
160,7

130,0
124,0
161,8

162,5
112,4
159,5

+32,5
-11,6
-2,3

Ved landsgennemsnitlige sociale udgifter beregnes de sociale indeks for de 13 rent bymæssige
hovedstadskommuner i gennemsnit 23 procentpoint højere end for landets øvrige kommuner, hvilket udløser
ekstra ca. 2.700 kr. pr. indbygger.
Hvis de fire sociale kriterier, som er drøftet i dette notat, blev fjernet fra beregningen af det sociale
udgiftsbehov og de øvrige kriteriers vægt i stedet øget forholdsvis, så ville omkring halvdelen af denne
favorisering bortfalde.
Finansieringsudvalget viste i model 2 i betænkning 1533 fra 2012 en beregning, hvor de tre by-orienterede
sociale kriterier blev udeladt af beregningen af det daværende udgiftsbehov, og kommenterede den som en
illustrativ model, som ville give nogle markante forskydning fra hovedstadsområdet og større byer til resten af
landet.
Finansieringsudvalgets model var dog ikke optimeret i forhold til øvrige analyseresultater og er derfor ikke
sammenlignelig med nye beregninger, som viser at sammenhængen mellem kommunernes faktiske
socialudgifter og de beregnede sociale udgiftsbehov ville vokse betydeligt, hvis de 4 sociale kriterier
udelades.
Samtidig mangler der dog sociale kriterier, som præcist kan afdække udgiftsbehovene i landdistrikterne,
hvilket ville forbedre sammenhængen yderligere.
De fordelingsmæssige konsekvenser for kommunerne af, at ikke alle borgere med sociale udfordringer
indgår på en rimelig måde i udligningsordningen, er et af flere punkter, som i følge de 6 østjyske kommuner
bør ændres i en forestående revision af udligningsordningen. Gennem en faglig baseret konstruktiv kritik af
skævheder i den eksisterende ordning håber de 6 kommuner at bidrage positivt til processen i forbindelse
med en revision og give beslutningstagerne bedre grundlag for at gennemføre de nødvendige ændringer.
Punkterne bør vurderes i et samlet hele for at forstå ulighederne i den samlede byrdefordeling, men af
hensyn til overskueligheden behandler dette notat alene kritikpunktet vedrørende borgere med sociale
udfordringer.

