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Indledning
Indenrigs- og socialministeriet har bedt Finansieringsudvalget om at undersøge beregning af kommunernes
udgiftsbehov nærmere med henblik på eventuel justering af udligningsordningen med virkning fra 2012.
Baggrunden herfor er formentlig blandt andet, at en del kommuner har fremsat kritik af den nuværende ordning. En
bred kreds af kommuner har peget på uforståelige forskelle mellem kommunernes faktiske socialudgifter og det
socioøkonomiske udgiftsbehov, som er en væsentlig del af grundlaget for beregning af udligning og tilskud. De 6
kommuner, som står bag denne rapport, har i 2009 fremlagt synspunkter om forskellige problemstillinger i relation til
kommuner med befolkningstilvækst, ændring i balancetilskud, indregning af værdien af landbrugsjord, præcisionen af
socialt udgiftsbehov, m.v.
Det fremgår af kommissoriet for Finansieringsudvalgets arbejde, at en række af de forhold, som disse kommuner har
peget på, vil blive taget op til overvejelse af Finansieringsudvalget. Dette er meget tilfredsstillende.
Det fremgår også af kommissoriet, at Finansieringsudvalget kan inddrage synspunkter fra kommunerne, som
udvalget har modtaget inden den 1. Marts 2010.
Formålet med denne rapport er at yde et samlet indspil fra de 6 østjyske kommuner til Finansieringsudvalgets arbejde
i 2010.
Rapporten er derfor en sammenskrivning af tidligere og nye notater, som er udarbejdet i perioden fra efteråret 2008
til februar 2010. Analyserne er fortrinsvis baseret på udligningssystemet som gældende frem til 2009. Hvor
ændringer fra 2010 er af væsentlig betydning i forhold til de enkelte afsnit, er ændringer fra 2010 dog nævnt.
I betænkning 1437 fra 2006 nævnes følgende 3 formål med tilskuds- og udligningssystemet:
• En finansiel opgave – dvs. opgaven via staten at tilføre den kommunale sektor midler eller købekraft.
Bloktilskuddet skal så at sige aflaste den kommunale skatteudskrivning.
• En udligningsopgave – dvs. opgaven at medvirke til udjævning mellem kommuner af de økonomiske
muligheder.
• En kompensationsopgave – dvs. opgaven med at kompensere den kommunale sektor økonomisk, dels ved
ændringer i opgaver og regler – såkaldte DUT-ændringer – dels for kommunernes vedkommende ved
udgiftsændringer, som dækkes af budgetgarantien.
I bemærkningerne til det fremsatte lovforslag i 2006 om det nye udligningssystem, hedder det:
”I dette arbejde er inddraget overvejelser fra betænkning nr. 1437 om et nyt udligningssystem, som
Finansieringsudvalget fremlagde i januar 2004. I betænkningen er den fordelingsmæssige opgave med hensyn til at
sikre ligelige økonomiske vilkår prioriteret, ligesom der er lagt vægt på, at systemet understøtter en hensigtsmæssig
kommunal adfærd samt en effektiv opgavevaretagelse. Endvidere er der taget hensyn til ønsket om en forenkling af
det kommunale finansieringssystem. ”
Denne rapport fokuserer alene på udligningsopgaven, dvs. hvordan udligningssystemet bidrager til, at give
kommunerne mere ensartede muligheder for at yde samme service overfor borgerne. Der ligger en lang række af
beregninger bag den årlige tilskudsudmelding. Der er derfor også rigtig mange muligheder for, at der kan opstå
skævheder i beregningerne, som derved giver mindre ensartede vilkår, end det er hensigten.
Et af rapportens formål er, at give et indblik i, hvordan udligningssystemet påvirker de 6 kommuners
finansieringsvilkår sammenlignet med andre kommuners vilkår. Hertil bidrager især afsnittene kommunernes
økonomiske udvikling og beskrivelse af udligningssystemet.
Et endnu vigtigere formål er imidlertid, at yde et indspil til Finansieringsudvalgets arbejde i 2010, idet det i
rapportens mere analytiske afsnit søges synliggjort en række problemstillinger ved den nugældende
udligningsordning, som betydelig grad har påvirket de 6 kommuners finansieringsvilkår i negativ retning.
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For at kunne gøre dette, har det været nødvendigt at anvende en række analysetekniske redskaber, som kan
forekomme vanskeligt tilgængelige, hvis man ikke besidder statistisk indsigt.
Følgende sammendrag og de beskrivende afsnit vil forhåbentlig være tilgængelige for en bredere kreds af læsere.

7

Sammenfatning og hovedkonklusioner
Kommunernes økonomiske udvikling
Kommunernes økonomiske udvikling er et beskrivende afsnit, som belyser ved udviklingen i nettodriftsudgifter,
herunder de større serviceområder, og beskatningsforhold for kommunerne. Det fremgår, at spredningen i
kommunernes udgifter er øget efter kommunalreformen. Dette gælder i blandt andet folkeskoleområdet, hvor
niveauet i de dyreste kommuner er steget yderligere, og niveauet i de billigste kommuner er faldet yderligere
igennem hele perioden, altså ikke specielt knyttet til kommunalreformen.
4 af de 6 østjyske kommuner er blandt landets 10 kommuner med laveste nettodriftsudgifter pr. indbygger, medens
2 af kommunerne er blandt landets 10 kommuner med lavest udgiftsbehov.
Det beregnede udgiftsbehov har som landsgennemsnit fulgt med udgifterne -, men medens spredningen i
nettodriftsudgifterne er vokset med 70 % fra 2001-2008, så er spredningen i de beregnede udgiftsbehov vokset
med 91 %.
Finansieringsreformen i tilknytning til kommunalreformen betød væsentlige ændringer i de socioøkonomiske indeks,
med fald for Skanderborg, Odder og Silkeborg, medens Hedensted indeks steg.
De 6 kommuners beskatningsgrundlag har udviklet sig nogenlunde gennemsnitligt over perioden.

Beskrivelse af udligningsordningen
I dette afsnit beskrives, hvordan elementerne i udligningsordningen påvirker de enkelte kommuners økonomiske
vilkår.
Udligningsordningen opbygges trin for trin, idet de enkelte elementer inddrages.
Først vises situationen uden udligning, men hvor hele bloktilskudspuljen fordeles som statstilskud pr. indbygger.
Som andet trin tilføjes landsudligningen på 58% og med resten af bloktilskuddet fordelt som statstilskud pr.
indbygger.
Tredje trin viser de økonomiske vilkår ved 58% landsudligning, 32 % tilskud til ugunstigt stillede kommuner og resten
af bloktilskudspuljen herefter fordelt som statstilskud pr. indbygger.
I det sidste trin tilføjes herudover hovedstadsudligningen, således at man ser konsekvensen af den samlede
udligningsordning.
Udligning gennem landsudligningen, tilskud til ugunstigt stillede kommuner (fra 2010 kommuner med højt strukturelt
underskud) og hovedstadsudligningen foretages ud fra et strukturelt underskud, der beregnes ud fra de enkelte
kommuner beskatningsgrundlag og forventede udgiftsbehov.
Det forventede udgiftsbehov beregnes dels ud fra den aldersmæssige fordeling i kommuner (demografisk
udgiftsbehov) og omfanget af sociale problemstillinger (socioøkonomisk udgiftsbehov).
Afsnittet viser hvor stor betydning forskellene i beskatningsgrundlag, demografisk udgiftsbehov og socioøkonomisk
udgiftsbehov har for den samlede udligning. Forskellene i beskatningsgrundlag er klart den mest betydende faktor i
udligningen.
Det samlede demografiske udgiftsbehov på landsplan (192 mia. kr. i 2009) er samlet set 2-3 gange så stort som det
samlede socioøkonomiske udgiftsbehov (84 mia. kr. i 2009), men alligevel har det socioøkonomiske udgiftsbehov
størst indflydelse på udligningen. Årsagen hertil er, at de demografiske udgiftsbehov ikke er så forskellige fra
kommune til kommune, medens der er stor forskel på de socioøkonomiske udgiftsbehov .
Medens det demografiske udgiftsbehov beregner særligt stort udgiftsbehov til kommuner med mange børn og
ældre, har det socioøkonomiske udgiftsbehov en tendens til det modsatte. Nettovirkningen af de to udgiftsbehov
derfor betydeligt mindre.
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Udligningsniveau og byrdefordeling
Elementerne statstilskud og 58 % landsudligning virker ensartet i hele landet. Den supplerende udligning er derimod
geografisk opdelt i en ordning for hovedstadsområdet og en ordning for kommunerne udenfor hovedstadsområdet.
Tilskud til ugunstigt stillede kommuner (udenfor hovedstadsområdet) finansieres af alle kommuner i hele landet –
også af modtagerne af dette tilskud og beregnes kun af det strukturelle underskud over en vis grænse. Trods
udligningsprocenten på 32 %, giver dette tilskud en langt mindre effektiv udligning end hovedstadsudligningen.
Hovedstadsudligningen (27 %) er mere effektiv, fordi den beregnes af det samlede strukturelle underskud (dog
opgjort lidt anderledes) og finansieres af de kommuner hovedstaden, som ikke er modtagere.
Kommuner udenfor hovedstadsområdet med strukturelt underskud udlignes derfor på et betydeligt lavere niveau,
end kommuner i hovedstadsområdet og deraf følger et lavere serviceniveau overfor borgerne i disse kommuner.
En lille kreds af kommuner udenfor hovedstadsområder – heriblandt 4 af de 6 østjyske kommuner - modtager ikke
tilskud som følge af højt strukturelt underskud. Alle 6 kommuner er dog netto bidragydere til ordningen gennem et
lavere statstilskud.
Væksten over de senest år i blottilskudspuljens andel af kommunernes samlede finansiering – i vidt omfang som følge
af en skattereform – har betydet væsentlig ændring i byrdefordelingen til ugunst for blandt andet disse kommuner.
Årsagen er, at de stigende strukturelle underskud har udløst en større pulje til tilskud til flere ugunstigt stillede
kommuner, som har skullet finansieres over bloktilskuddet. Selvom det er tilfredsstillende, at udviklingen i denne pulje
nu er bremset med virkning fra 2010, er de seneste års sænkede tilskud til disse kommuner fortsat gældende.
Betydningen af den geografisk opdelte udligningsordning illustreres af en alternativ udligningsmodel, som ikke er
geografisk opdelt, men kun bestående af statstilskud, landsudligning og en enkelt supplerende udligning, som flytter
midler fra kommuner med højeste strukturelle overskud til kommuner med højeste strukturelle underskud. Modellen
kan tilpasses gennem justering af udligningsniveauer m.v. En sådan model ville både løse konjunkturfølsomheden i
2009-ordningen, være enklere og mere i tråd med folketingets hyppigt fremførte ønske om mere ensartet
serviceniveau for borgerne i hele landet.

De vigtigste synspunkter:
Den geografisk opdelte ordning udligner på et lavere økonomisk niveau uden for hovedstaden, selv om Folketinget
forventer ensartet serviceniveau overfor borgerne.
Seneste års utilsigtede ændringer af byrdefordelingen bør genoprettes uden at den effektive udligning sænkes.
Ændret byrdefordeling er nødvendig. Frygt for forandring bør ikke fastlåse kommuner vilkårligt i en uholdbar
økonomisk situation.
Nogle kommuner er ramt af en meget skæv byrdefordeling som følge af fastlåst grænse for kommuner med højt
strukturelt underskud.

Opgørelse af finansieringsmuligheder
Betydende finansieringsmuligheder holdes i dag uden for udligningen, eksempelvis dækningsafgift.
Ved opgørelse af grundværdierne indgår derimod en ikke eksisterende beskatningsværdi af landbrugsjord, som følge
af særlige beskatningsregler for produktionsjord. Forholdet blev ikke rettet i 2007 trods anbefaling heraf fra
Finansieringsudvalget.

9

Indregning af produktionsjord med fuld værdi betyder, at 390 mio. kr. fordeles til de forkerte kommuner. Det er
tilfredsstillende, at dette problem tages op i kommissoriet for Finansieringsudvalget.
Selv om folketinget formentlig i givet fald ville have afbalanceret finansieringsreformen anderledes under hensyn til
et korrekt indregnet beskatningsværdi af produktionsjord, ville en sådan afbalancering næppe have været neutral for
alle kommuner. Eksempelvis ville en afbalancering, som er neutral i forhold til Hovedstadsområdet, fortsat have
fordelt 275 mio. kr. anderledes.
Det er fortsat vigtigt for kommuner med høj befolkningstilvækst, at kunne selvbudgettere og dermed indregne
denne vækst på indtægtssiden – ligesom den naturligvis indregnes på udgiftssiden.
I forvejen udbetales aktieselskabsskatter med forsinkelse for at give budgetsikkerhed, med det resultat, at indtægter
fra et voksende antal virksomheder udskydes.

De vigtigste synspunkter:
Alle finansieringsindtægter bør indgå i udligningen, herunder også dækningsafgift.
Produktionsjord bør indgå med den rigtige beskatningsværdi.
Selvbudgettering bør fastholdes, så indtægter og udgifter kan budgetteres i sammenhæng.

Det samlede udgiftsbehov
Vægtningen af socioøkonomisk udgiftsbehov i forhold til demografisk udgiftsbehov bør ændres, så der opnås den
bedst mulige sammenhæng mellem udgiftsbehov og faktiske udgifter. Nuværende system tilgodeser kommuner med
mange i den erhvervsaktive alder på bekostning af kommuner med mange børn og ældre.
Med finansieringsreformen fra 2007 fastsattes det socioøkonomiske udgiftsbehov til 30 % af det samlede
udgiftsbehov, nogenlunde svarende til de sociale udgifters andel af de samlede nettodriftsudgifter. Som følge af
væksten i de sociale udgifter på grund af forskydningen i finansieringen af førtidspensioner, øges procenten med ¼
procentpoint om året.
Der er imidlertid ingen saglig begrundelse for, at det socioøkonomiske udgiftsbehov skal svare til de faktiske
socialudgifter og resten af udgiftsbehovet skal svare til de øvrige udgifter.
Selv om det ud fra en intuitiv betragtning måske kan virke rigtig, hænger ræsonnementet ikke sammen og
konsekvensen er, at udligningen skævvrides betydeligt.
Aldersfordelingen påvirker også de sociale udgifter og når det demografiske udgiftsbehov dæmpes til ca. 70 %,
dæmpes også mellemkommunale forskelle til 70 %, og dermed bliver kommuner med store udgifter som følge af
mange unge eller ældre underudlignet, medens kommuner med forholdsvis mange i den erhvervsaktive alder bliver
overudlignet.
Den bedste sammenhæng mellem faktiske udgifter og udgiftsbehov i 2008 opnås ikke ved en vægtning af de sociale
udgiftsbehov på 30,25 % men 25,5 %. Forskellen fejlplacerer et udgiftsbehov på 1,6 mia. kr., og i
udligningsberegningen flyttes 1 mia. kr. til kommuner, som har en økonomisk hensigtsmæssig aldersfordeling.
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De vigtigste synspunkter:
Vægtningen af udgiftsbehov bør sikre den bedst mulige sammenhæng mellem udgiftsbehov og faktiske udgifter
under hensyn til økonomiske vilkår.
Nuværende vægtning af det demografiske udgiftsbehov til ca. 70 %, overkompenserer kommuner med voksne
erhvervsaktive og underkompenserer kommuner med børn og ældre.

Det socioøkonomiske udgiftsbehov
Det socioøkonomiske udgiftsbehov tager hensyn til forskelle i socialt betingede udgifter, både på de sociale konti og
på øvrige konti.
Beregningen lider imidlertid under manglende præcision i et omfang, som har stor økonomisk betydning for mange
kommuner, herunder ikke mindst de 6 østjyske kommuner.
Under debatten i 2009 om det socioøkonomiske udgiftsbehov er det blevet anført, at man ikke kan anskue det
socioøkonomiske udgiftsbehov isoleret i forhold til de sociale udgifter. Det er fremført, at det ofte er sådan, at
kommuner, der ”underkompenseres” ved det socioøkonomiske udgiftsbehov, til gengæld ”overkompenseres” ved det
demografiske udgiftsbehov, når der sammenlignes med faktiske udgifters fordeling.
Eller formuleret på en anden måde, kommuner, som har højere socialudgifter end det beregnede udgiftsbehov, vil til
gengæld ofte have lavere udgifter på normalområdet end det beregnede demografiske udgiftsbehov.
Argumentet overser imidlertid den afgørende problemstilling, at kommunernes serviceniveau på normalområdet
påvirkes på to meget forskellige måder af de sociale udgifter. På den ene side, betyder sociale problemstillinger i en
kommune både, at der beregnes et stort socioøkonomisk udgiftsbehov og dermed er store socialudgifter, og at det
er dyrere at drive børnehaver, folkeskoler m.v.
Det er imidlertid ikke fortrinsvis størrelsen af de sociale problemer, som giver forhøjede udgifter på normalområdet.
Mest afgørende for udgiftsniveauet på normalområdet er den enkelte kommunes økonomiske vilkår. De økonomiske
vilkår angår ikke alene kommunernes skatteindtægter. Det angår i ligeså høj grad af, om de enkelte kommuner er så
pressede af sociale problemstillinger, som det socioøkonomiske udgiftsbehov angiver.
Undersøgelser viser nemlig, at kommuner, som får deres socioøkonomiske udgiftsbehov overvurderet, hæver deres
almindelige serviceniveau ganske betydeligt, medens kommuner, som får deres socioøkonomiske udgiftsbehov
undervurderet, har foretager store besparelser på de almindelige serviceområder.
Herved har de sidstnævnte kommuner et lavere udgiftsniveau på normalområdet end det demografiske
udgiftsbehov. Ikke fordi, behovet er blevet overvurderet, men fordi disse kommuner ikke har råd til et højere
serviceniveau.
Også effektivitet og prioritering er blevet nævnt som forklaringer på forskellen mellem socialudgifter og
socioøkonomisk udgiftsbehov.
Man bør altid jagte effektivitet. Men rapporten viser, at det er helt urealistisk, at en betydende del af de fundne
forhold, kan skyldes forskelle i effektivitet. Heller ikke prioriteringsforskelle kan forklare de fundne forhold.
Det er derfor velbegrundet, at Finansieringsudvalget skal undersøge udgiftsbehovsberegningen yderligere.

Flere af de kriterier, som i dag anvendes, er uegnede som indikatorer på udgiftsbehov. Det kriterium, som har størst
indflydelse på beregningen af socioøkonomisk udgiftsbehov, ”familier i visse boliger”, omfatter tilsyneladende boliger
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som bebos af studerende, der normalt ikke modtager sociale ydelser, hvilket er af stor betydning for opgørelserne i
de større byer med mange studerende.
Samme problem synes at påvirke kriteriet, ”personer med lav indkomst”, som er det tredje mest indflydelsesrige
kriterium. Studerende har typisk lav indkomst, men udløser få socialudgifter.
Det fjerde mest virkende kriterium, ”nedgang i folketallet”, virker vilkårligt som følge af opgørelsesmetoden. Kriteriet
skulle tilgodese strukturelle udfordringer i udkantskommuner, hvilket det da også gør, men tilgodeser i praksis
kommuner, som reelt har befolkningstilvækst.
Der mangler tilsyneladende kriterier, som bedre er i stand til at opfange udgiftsbehov udenfor storbyerne. Således er
der en tydelig sammenhæng mellem landdistriktsgraden og den manglende præcision i beregningen af det
socioøkonomiske udgiftsbehov.
Til opfangning af udgiftsbehov i byerne anvendes såkaldte paraplyvariable. Såfremt man ikke kan finde
tilfredsstillende kriterier, med direkte årsagssammenhæng må man benytte tilsvarende metode udenfor storbyerne.

De vigtigste synspunkter:
Udgiftsbehov udenfor storbyerne opfanges ikke tilstrækkeligt.
Undervurderingen hænger tydeligt sammen med landdistriktsgraden.
Om nødvendigt må der anvendes paraplyvariable ligesom for storbyerne.
Kriterierne bør gås efter, idet flere af de stærkest virkende kriterier udligner fiktive udgiftsbehov

Det demografiske udgiftsbehov
Det demografiske udgiftsbehov beregnes ud fra ca. 70 % af de samlede nettodriftsudgifter fordelt på relevante
aldersgrupper. Denne udgiftsfordeling er justeret over de seneste år, idet eksempelvis førtidspension og
kontanthjælp er fordelt ud på relevante aldersgrupper i stedet for at være fordelt på befolkningen som helhed. Der
sker herved formentlig en dobbelt udligning, idet forskelle i aldersbetingede socialudgifter nu bliver indregnet i det
demografiske udgiftsbehov uden at dette har ført til en modsvarende ændring i det socioøkonomiske udgiftsbehov,
hvis samlede størrelse og kriterievægte indgår i selve lovteksten. Beregninger viser, at der herved er flyttet et
betydeligt udligningsbeløb fra kommuner med stor andel børn og ældre og til kommuner med stor befolkningsandel i
den erhvervsaktive alder. Genopretning heraf bør ske uden modgående afbalancering begrundet i byrdefordeling.
Kommuner med høj befolkningstilvækst i de institutionstunge aldersgrupper, børn og ældre, presses økonomisk af et
stort anlægsbehov. Udligningssystemet indregner kommunernes anlægsbehov, men fordeler det ligeligt i forhold til
driftsudgifternes fordeling. Det reelle anlægsbehov er imidlertid ikke fordelt ligeligt, men ligger især på de
institutionstunge udgiftsområder, blandt andet børnepasning og folkeskoler og her er udgiftsbehovet markant større
i kommuner med høj befolkningstilvækst i disse aldersgrupper.
Det demografiske udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningstallet pr. 1. januar i tilskudsåret. Service ydes imidlertid i
forhold til middelfolketallet i løbet af året. Kommuner med høj befolkningstilvækst yder dermed en service overfor
flere indbyggere end der indgår i opgørelsen.
Tilsvarende gælder for opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov, hvor kriterieværdierne typisk opgøres 2 år
forud for tilskudsåret. Efterfølgende bliver kriterieværdien, eksempelvis antal børn af familier med lav uddannelse i
2007, divideret med befolkningstallet i 2009. For kommuner med stigende befolkningstal bliver resultatet af brøken
herved mindre og udgiftsbehovet bliver undervurderet.
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De vigtigste synspunkter:
Udgiftsbehovet bør tage hensyn til den reelle fordeling af anlægsbehovet.
Udgiftsbehovet bør beregnes ud fra aktuelle /samtidige data.

Analyser af udgiftsområder
Som det fremgår af ovenstående er der en lang række forhold, hvor beregningsmetoderne kan forbedres. Også de
bagvedliggende analyser af sammenhængene mellem udgiftsbehovsfaktorer og faktiske udgifter kan forbedres.
Samtlige udgiftsområder bør undersøges for systematik i fejlskønnene i modellerne.
Det er vigtigt, hvilke faktorer der inddrages i forståelsen af disse sammenhænge. Ved de statistiske
regressionsanalyser skal man nødvendigvis kontrollere for forskellene i kommunernes økonomiske vilkår.
De økonomiske vilkår påvirkes ikke kun af udskrivningsgrundlaget, men af alle finansieringsindtægterne, herunder
også de generelle tilskud sammenholdt med udgiftsbehovet.
Uden dette vil højere udgifter som følge af bedre økonomiske vilkår let kunne føre til for høje skøn over betydningen
af de enkelte udgiftsbehovsfaktorer.
Kommuner, som er presset af større socialudgifter end indregnet i udgiftsbehovet, finansierer disse ved besparelser
på børnepasning, folkeskoler eller ældreplejen, og kommer herved fejlagtigt til at fremstå, som om de har et lavt
udgiftsbehov på disse områder.
Særlig problematisk er det derfor, at tidligere års skævdeling i udligningsordningen påvirker kommunernes
udgiftsniveau i lige så høj grad som forskellene i beskatningsgrundlag. Herved kan skævhederne blive forstærket som
følge af nye analyser, hvis man ikke er på vagt overfor problemstillingen. Det bør overvejes, hvordan man kan undgå,
at systematisk skævdeling i tidligere udgiftsbehovsberegninger kan føre til forkerte skøn i nye analyser.
På adskillige områder er forklaringskraften af modellerne mindre tilfredsstillende.
Kriteriernes operationalisering bør være velbegrundet. Kriterierne bør være baseret på rimeligt stabile mål, således at
uforståelige udsving i tilskud undgås.
De almindelige krav til kriterierne bør have særlig fokus ved kriterier, der som følge af kriterievægt eller variation i
kommunernes kriterieværdier, flytter særligt mange penge.
Der bør være en klar argumentation bag de anvende kriterier og argumentation imod de fravalgte kriterier.
Ved fastlæggelse af kriterievægte, og indbyrdes vægtning af udgiftsbehov bør man være opmærksom på risikoen for
skævvridning.
Ikke alle mulige fejlkilder i udligningssystemet er undersøgt. Der er tale om en meget lang kæde af analyser,
beregninger og skøn, der foretages med udgangspunkt i kommunernes faktiske udgiftsadfærd for at beregne det
enkelte års tilskud og udligning.
Udvælgelse af kriterier, sammenvejning af disse og af socioøkonomisk / demografisk udgiftsbehov bør ske med
størst mulige neutralitet i forhold til de gennemførte analyser og eventuel fravigelse herfra begrundes.
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De vigtigste synspunkter:
Analyser bør opdateres på samtlige områder med undersøgelse af systematik i fejlskønnene.
Økonomiske vilkår, herunder udgiftspres fra øvrige sektorområder, bør indgå i analyserne, så korrekte koefficienter
opnås.
Udvælgelse af kriterier og vægtning af kriterier og udgiftsbehov bør fremstå velbegrundet.

Om sektorvise udgiftsbehovsberegninger
Det fremgår af Finansieringsudvalgets kommissorium, at udvalget kan overveje sektoropdelte udgiftsbehov.
Nuværende model, hvor udgiftsbehovet består af et demografisk udgiftsbehov beregnet ud fra enhedsbeløb i
forskellige aldersklasser kombineret med et socioøkonomisk udgiftsbehov beregnet ud fra sociale kriterier med
valgte vægte er vanskelig at gennemskue, hvilket debatten i det seneste år tydeligt viser.
En model, hvor et samlet udgiftsbehov beregnes indenfor hvert af et antal sektorer, vil give en bedre trinvis
gennemskuelighed i beregningen. Samtidig vil udgiftsbehovsberegninger på sektorområder give mulighed for
anvendelse af flere udgiftskriterier og dermed mere differentieret beregning og formentlig større præcision - uden at
dette går væsentlig ud over overskueligheden.
På sektorområder, hvor tilfredsstillende modeller for beregningen af udgiftsbehovet ikke kan udarbejdes, kunne
landsgennemsnitligt kronebeløb pr. indbygger i relevant aldersgruppe anvendes. Alternativt udgiftsbehovet pr.
indbygger i relevant aldersgruppe beregnet ud fra opstillede kalkuler over produktionsomkostninger afstemt med de
samlede udgifter på landsplan.
Ved at medtage økonomiske vilkår i beregningen vil der for de enkelte kommuner kunne beregnes et udgiftsbehov
(kontrolleret for ressource-påvirkningen) og et forventet udgiftsniveau (med indregning af ressource-påvirkningen).
Synliggørelsen af de økonomiske vilkårs betydning er i tråd med stigende forventninger fra såvel folketinget som
befolkningen om et ensartet serviceniveau i hele landet.
Ved at fremlægge begge beregninger, så disse kan indgå i prioriteringsovervejelserne i den enkelte kommune, får
udgiftsbehovsberegningerne en bredere og mere relevant anvendelse end i dag.

Oversigt over forslag til justeringer af udligningssystemet
For at give et overblik over den økonomiske betydning af de fremførte synspunkter i rapporten, vises i Tabel 1 en
oversigt, som indeholder de udligningsøkonomiske konsekvenser af de enkelte forslag.
De blå rækker viser den økonomiske betydning af de synspunkter, som er nærmere beskrevet i rapporten. Hvis
eksempelvis det socioøkonomiske udgiftsbehov vægtedes med 25,75 % i stedet for de 30,5 % (2009) - således at
der var optimal sammenhæng mellem kommunernes faktiske udgifter og de samlede beregnede udgiftsbehov, så ville
991 mio. kr. - eller næste 10 % af den samlede omfordeling gennem udligningen - skifte ejerkommune.
Til sammenligning vises i de grå rækker den økonomiske betydning af kendte elementer i udligningssystemet, som
det fungerer i dag. Hvis eksempelvis hele udligningen afskaffedes, således at hele bloktilskuddet blev fordelt efter
indbyggertal, ville 10,5 mia. kr. skifte ejerkommune, hovedsageligt som følge af udligningen af
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beskatningsgrundlaget. Hvis værdierne i kriteriet, familie i visse boligtyper, var fordelt som indbyggertallet, ville
1.381 millioner udligningskroner skifte ejerkommune.
Det fremgår, at de påpegede problemstillinger i mange tilfælde har større udligningsmæssig betydning end flere af de
beskrevne elementer i udligningssystemet.
Tallene er baseret på beregninger på kommuneniveau beregnet ifølge udligningsmodel 2009.
Tabel 1

Så mange udligningsmillioner flytter de nævnte problemstillinger sammenlignet med
eksisterende elementer i udligningen
Mio.kr. skifter
Ejerkommune

Udligning af strukturelle underskud i stedet for rent statstilskud
Ingen udligning af variation i beskatningsgrundlag
Ingen udligning af variation i socioøkonomisk udgiftsbehov
Ingen udligning i variation af hverken socioøkonomisk eller demografisk udgiftsbehov
Socioøkonomisk udgiftsbehov i forhold til faktiske socialudgifter korrigeret for socialt
betingede udgifter på normalområdet1
Ingen udligning af variation i demografisk udgiftsbehov
Kriteriet 20-59 årige uden beskæftigelse ud over 5%
Kriteriet familie i visse boligtyper
Kriteriet personer med lav indkomst
Geografisk opdelt udligning i forhold til landsdækkende udligningsmodel
Kriteriet børn af forældre med lav uddannelse
Socioøkonomisk udgiftsbehov vægtet med 30,50 i stedet for 25,75%
Kriteriet 25-49 årige uden erhvervsuddannelse
Ændret byrdefordeling som følge af vækst i balancetilskuddet 2007-2009
Kriteriet nedgang i folketallet
Udsving i socioøkonomisk indeks 2007-2009
Uaktuelle befolkningstal og sociale kriterier
Kriteriet indvandrere og efterkommere
Kriteriet udlejede beboelseslejligheder
Produktionsjord indregnet uden hensyn til beskatningsværdi
Kriteriet psykiatriske patienter
Kriteriet familier i visse boligtyper beregnet eksklusiv boliger med studerende
Kriteriet nedgang i folketallet kun omfattende reelt tilbagegangskommuner
Produktionsjord indregnet uden hensyn til beskatningsværdi og afbalanceret via tilskud
til ugunstigt stillede
Udgiftsbehov fordelt uden hensyn til anlægsbehov / vækst over en vis grænse
Kriteriet handicappede udenfor arbejdsstyrken
Kriteriet tabte leveår
Førtidspension og kontanthjælp omfordelt på aldersgrupper
Kriteriet enlige over 65 år
Kriteriet personer med lav indkomst beregnet uden modregning af studerende

1

10.493
8.130
6.219
4.360
4.084
3.612
1.386
1.381
1.175
1.046
997
991
915
833
833
572
481
468
462
390
383
319
314
275
267
257
257
210
151
Ikke beregnet

Dette er ikke et forslag til ændring, men en illustration af størrelsesordenen af den manglende præcisions konsekvenser.
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Baggrund
I forbindelse med kommunalreformen og finansieringsreformen skete der betydelige økonomiske omvæltninger for
kommunerne. Et forsøg på at vurdere de samlede konsekvenser blev præsenteret for kommunerne og vurderingen
var på daværende tidspunkt, at forandringerne var tålelige om end der allerede heri lå negativ påvirkning af mange
kommuners økonomi.
Siden 2007 er den kommunernes økonomi før tilskud og udligning forringet yderligere. De samlede strukturelle
underskud er steget og trods kompensering af kommunerne under ét, har mange kommuner oplevet, at deres
økonomi er blevet betydeligt forringet med det resultat, at de har skullet gennemføre store besparelser på
serviceområderne for at finansiere forringelserne, ikke mindst på finansieringssiden.
De samlede finansieringsindtægter i regnskab 2008 for landets kommuner udgør 259 mia. kr. Heraf udgør de
generelle tilskud 53 mia. kr. - svarende til 20 %. Egenfinansieringen før tilskud og udligning udgjorde således 207 mia.
kr.
Tilskuds- og udligningssystemet virker udlignende på kommunernes finansieringsmuligheder. Selv om der ikke
foretages fuld udligning, påvirkes de enkelte kommuners finansieringsmuligheder meget forskelligt, lige fra afgivelse
af 33 % af egenfinansieringen i Gentofte (36 % i 2007) til forøgelse på 64 % af finansieringen på Lolland (63 % i
2007).
Betydelig udvikling i de generelle tilskud fra år til år giver for mange kommuner store forskydninger i
finansieringsmulighederne og dermed vanskeligheder ved at tilpasse sig, specielt såfremt udviklingen ikke har
forståelig sammenhæng med kommunens øvrige finansieringsmulighed og reelle udgiftsbehov.
Det almindelige indtryk fra mange kommunalpolitikere og embedsfolk er, at kommunerne oplever stigende
vanskeligheder ved at få økonomien til at hænge sammen. Men for nogle kommuner ser udviklingen vanskeligere ud
end for andre.
Gennemsnitskommunen havde fra 2007 til 2008 en vækst i finansieringsindtægterne eksklusiv tilskud og udligning
på 1.861 kr. pr. indbygger. Til sammenligning voksede disse indtægter for Favrskov kommune med 1.149 kr. pr.
indbygger, hvilket er 712 kr. mindre end landsgennemsnittet.
Gennemsnitskommuner havde fra 2007 til 2008 en vækst i de generelle tilskud på 1.111 kr. pr. indbygger. Til
sammenligning voksede Favrskov kommunes generelle tilskud med 685 kr. pr. indbygger, hvilket er 426 kr. kr. pr.
indbygger mindre end landsgennemsnittet.
Samlet set oplevede Favrskov kommunen dermed en udvikling i finansieringsmulighederne, som er 1.138 kr. pr.
indbygger dårligere end gennemsnitskommuner, svarende til godt 51 mio. kr.. Finansieringsmulighederne er dermed
vokset 2,9 % mindre end den gennemsnitlige kommune oplevede det. Uanset serviceniveau giver dette anledning til
en vanskelig prioriteringsopgave.
Når man så som Favrskov i forvejen havde et af landets laveste udgiftsniveauer på serviceområderne, er opgaven
endnu vanskeligere.
Syddjurs, som er under administration af Indenrigs- og socialministeriet, oplevede i samme periode en udvikling i
finansieringsmulighederne på 1,1 % mindre end den gennemsnitlige kommune havde.
Generelle tilskud og udligning, som udgør op til 40 % af de samlede finansieringsindtægter (Ishøj 2008) har derfor
med god grund stor bevågenhed i alle kommuner.
De østjyske kommuner har siden kommunalreformen oplevet et voldsomt stigende økonomisk pres. Trods gentagne
besparelsesrunder af betydelig omfang, tegner fremtiden en økonomisk udvikling, som ikke kan og må ske. Den
likvide beholdning i budget 2009 og overslagsår, som vurderet pr. marts 2009 ser ud som vist i Figur 1.
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De 6 kommuner havde i årene frem til 2005 en passende likvid beholdning. Efter lidt turbulens i 2006 og 2007,
styrtdykker den likvide beholdning nu. Syddjurs har været under administration af ministeriet i nogen tid. Øvrige
kommuner har udsigt til at følge i løbet af et til få år.2

Figur 1

Udviklingen i de 6 østjyske kommuners likvide beholdning
(Vurderet marts 2009)
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De 6 kommuner overvejede først, om årsagen hertil var kommunernes befolkningstilvækst eventuelt kombineret
med den måde, hvorpå udligningssystemet reagerer herpå. Undersøgelse heraf indgår da også i denne rapport.
Men undervejs førte arbejdet til en mere gennemgribende undersøgelse af tilskuds- og udligningssystemet, hvor de
6 kommuner indså, at en meget betydelig del af problemet intet har at gøre med befolkningstilvæksten.
Kommunerne har igangsat dette omfattende analysearbejde ud fra en betragtning om, at blot arbejdet fører til
enkelte rimelige korrektioner af udligningssystemet, vil analysearbejdet være tiden værd.
Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning fremgår side 178-179.
De første undersøgelser af de statsgaranterede skatte- og tilskudsudmeldinger for 2009 tal viste følgende
uforståelige tendens i udligningssystemet.
Hvis man rangordner kommunerne efter statsgaranteret skat ved en gennemsnitlig beskatningsprocent, fås et
billede, som fremgår af Figur 2. Figuren viser, at de 6 østjyske kommuner markeret ved blå søjler ligger nogenlunde
middel med hensyn til garanteret beskatningsgrundlag.
Udligningssystemet skal naturligvis også tage hensyn til kommunernes udgiftsbehov, hvilket fremgår af Figur 3

2

Ved budgetlægningen for 2010 har Indenrigs-og socialministeriet godkendt skattestigning i Skanderborg og Hedensted. Figur 1 er ikke tilrettet i
forhold hertil.
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Beregnede udgiftsbehov
Figur 3

Statsgaranteret skat ved gns. beskatningsprocent
Figur 2
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Kommuner sorteret efter udgiftsbehov

Figur 3 viser, at de østjyske kommuner har lave udgiftsbehov ifølge ministeriets beregninger. Med lave udgiftsbehov
må man forvente, at efter udligning, bør kommunerne ikke længere have ressourcer af middel omfang, men noget
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lavere. Intuitivt ville man forvente, at de 6 kommuner i en rangorden blandt kommunerne efter garanteret skat ved
gennemsnitlig beskatningsprocent + generelle tilskud, ville rykke nedad som vist af den blå pil i Figur 4 fra et middel
niveau til et niveau under middel.
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Figur 5 Garanteret skat og tilskud
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Som det fremgår af Figur 5, viser tallene fra tilskudsudmeldingen for 2009 imidlertid noget andet. Når kommunerne
rangeres efter garanteret skat og tilskud, skifter de 6 østjyske kommuner ikke blot plads, som man ville have
forventet det ud fra deres relativt lave udgiftsbehov. De lander betydeligt lavere.
Favrskov kommune får landets absolut laveste ressourcer pr. indbygger og de 6 kommuner lander alle med på en
væsentlig lavere rangordning, end man naturligt kunne forvente.
Rangordnet efter det strukturelle underskuds størrelse, som indgår i udligningsberegningen, rangerer de 6 kommuner
mellem plads nr. 19 og plads nr. 31, altså i den bedre halvdel. Men når udligning og tilskud er beregnet har de 6
kommuner nogle af landets laveste ressourcegrundlag med rangordning fra nr. 86 til nr. 98. Favrskov får eksempelvis
landets laveste udlignede ressourcegrundlag, jf. Tabel 2.

Tabel 2 De østjyske kommuners ressourcemæssige placering blandt kommunerne
Rangorden efter
Rangorden ved
Rangorden efter
Rangorden efter
Rangorden efter
garanteret skat +
sortering af
garanteret skat ved
udgiftsbehov
strukturelt
tilskud
kommunerne.
gennemsnitlig
underskud
Nr. 1 er bedst stillet
beskatningsprocent
Nr. 98 er dårligst
stillet
Skanderborg
33
7
19
95
Odder
37
10
25
91
Silkeborg
40
14
27
89
Hedensted
45
20
31
92
Syddjurs
47
25
36
86
Favrskov
67
8
28
98

Disse figurer viser alene, hvordan udligningsordningen fungerer ud fra det af beskatningsgrundlag og udgiftsbehov,
som indgår i udligningsberegningen og som følge af de forskellige udligningsniveauer i ordningen. Det viste sig
imidlertid, at dette kun er ét enkelt problem blandt flere, i takt med at forskellige dele af udligningssystemet blev
belyst.

Mange andre forhold end selve udligningsordningerne påvirker den økonomiske fordeling mellem kommunerne,
statsrefusion, udbetaling af overførselsudgifter, statslige investeringer med deraf følgende skatteindtægter og
dækningsafgifter, osv.
Dette er imidlertid ikke et forsøg på at beskrive de samlede ressourcemæssige fordelinger, som påvirker
kommunerne.
Heller ikke i forhold til selve udligningssystemet er der tale om en totalanalyse, men en lang række af forhold
behandles dog heri. En samlet oversigt over mulige problemfelter i udligningsberegningen er forsøgt udarbejdet og
fremgår side 167.
Det må således forventes, at der i forbindelse med et videre analysearbejde, vil kunne belyses yderligere forhold, som
giver anledning til uhensigtsmæssig udligning.
Ligeledes kan der naturligvis være andre interesserede, som har eller kan påpege andre uhensigtsmæssigheder ved
udligningssystemet.
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Kommunernes økonomiske udvikling
I dette afsnit belyses kommunernes økonomiske udvikling fra 2001 til 2008 ved hjælp af regnskabstal i løbende
priser fra Indenrigs- og socialministeriets nøgletal. 3
Det fremgår, at spredningen i kommunernes udgifter er øget efter kommunalreformen. Dette gælder i blandt andet
folkeskoleområdet, hvor niveauet i de dyreste kommuner er steget yderligere, og niveauet i de billigste kommuner er
faldet yderligere igennem hele perioden, altså ikke specielt knyttet til kommunalreformen.
4 af de 6 østjyske kommuner er blandt landets 10 kommuner med laveste nettodriftsudgifter pr. indbygger. Kun 2 af
kommunerne er blandt landets 10 kommuner med lavest udgiftsbehov.
Det beregnede udgiftsbehov har som gennemsnit fulgt med udgifterne, men medens spredningen i nettodriftsudgifterne er vokset med 70 % fra 2001-2008, så er spredningen i de beregnede udgiftsbehov vokset med 91 %.
Finansieringsreformen i tilknytning til kommunalreformen betød væsentlige ændringer i de socioøkonomiske indeks,
blandt andet med fald for Skanderborg, Odder og Silkeborg, medens Hedensteds indeks steg.
De 6 kommuners beskatningsgrundlag har udviklet sig nogenlunde gennemsnitligt over perioden.

Kommunernes nettodriftsudgifter
Kommunernes samlede nettodriftsudgifter har haft en nogenlunde jævn stigende udvikling i perioden 2001-2008,
idet der dog ved kommunalreformen i 2007 skete et spring som følge af nye opgaver.
Spredningen mellem kommunerne i nettodriftsudgifter har været nogenlunde konstant målt ved standardafvigelsen,
idet den dog har udviklet sig en anelse stærkere end udviklingen i de samlede nettodriftsudgifter de seneste år.
I Figur 6 gives et indtryk af udviklingen i nettodriftsudgifterne pr. indbygger og af forskelligheden i kommunernes
udgiftsniveauer.

3

Der er forskellige forbehold ved anvendelsen af disse data som følge af kommunesammenlægning, opgaveudlægning til kommunerne m.v., som
bør tages i betragtning ved anvendelse af tallene. For sammenlægningskommuner er det beregnede tal for perioden 2001-2006.
Særligt skal man være opmærksom på, at tal fra før 2007 i Indenrigs- og socialministeriets nøgletal for nogle kommuner er skønnede tal, da der
indgår delte kommuner i den sammenlagte kommune (delte kommuner er medregnet i det skønnede tal i forhold til den andel af indbyggerne i
kommunen, der er overgået til den nye sammenlagte kommune).
Der henvises til nøgletal.dk, hvor disse forbehold er nærmere beskrevet under definitionerne af de enkelte nøgletal og noter til tabellerne.
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Vejledning 1 Figurtype med farvede udviklingskurver
Figur 6 er en figurtype, som vil blive anvendt flere gange med forskellige data i dette afsnit. Derfor forklares
her, hvordan den kan læses.
Figuren er baseret på en sortering af kommunerne efter det valgte datasæt for hvert af årene, (i Figur 6
nettodriftsudgifter pr. indbygger fra billigste (1.) til dyreste (98.) kommune).
For hvert år viser figuren det laveste niveau blandt landets kommuner ved den mørkeblå kurve (i Figur 6,
den 1. billigste kommune) og det højeste niveau blandt landets kommune ved den grønne kurve (i Figur 6
den 98. billigste kommune, dvs. den dyreste).
For at give et indtryk af spredningen, vises desuden 3 niveauer derimellem.
Den lilla kurve viser niveauet ved 1. kvartil (i Figur 6, den 25. billigste kommune). Den gule kurve viser
udgiftsniveauet ved 2. Kvartil, dvs. medianen (i Figur 6 den 49. billigste kommune) og den lyseblåkurve viser
udgiftsniveauet ved 3. kvartil (i Figur 6 den 74. billigste kommune)
Hvis linjerne ligger tæt sammen, er det udtryk for en lille spredning i niveau mellem kommunerne.
Spredningen angives desuden med stiplede kurve i bunden af figuren med angivelse af standardafvigelsen.
Hvis der er stor afstand mellem de tre øverste kurver men ikke mellem de laveste kurver, viser det en stor
spredning blandt kommunerne med højt niveau på datasættet, (i Figur 6 er den dyreste kommuner er
betydeligt dyrere end den 74. billigste kommune) og en lille spredning blandt kommuner med lavt niveau på
datasættet.
Afstanden mellem kurverne fortæller således noget om skævheden i spredningen af kommunerne.

Figur 6

Udvikling i kommunernes nettodriftsudgifter
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Det fremgår, at det især er de højeste udgiftsniveauer, der skiller sig ud ved et betydeligt højere niveau end flertallet
af kommuner. Spredningen, målt ved standardafvigelsen er angivet ved den stiplede brune kurve, har især været
stigende fra 2006 til 2008. I samme periode er skævheden i fordelingen også øget, idet spredningen især er øget
ved at de dyreste kommuner er blevet dyrere, jf. også nedenstående bemærkninger til Figur 7.
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Medens gennemsnitsudgiften fra 2001 til 2008 er steget med 60 % er spredningen forøget med 70 %.
Vejledning 2 Figurtype med høj-lav streger for enkelte kommuners niveau, eks. Figur 7
Figur 7 er en figurtype, som vil blive anvendt flere gange med forskellige data i dette afsnit. Derfor forklares
her, hvordan den kan læses.
For hver enkelte kommune er beregnet den procentvise afvigelse i 2008 mellem kommunens værdi og den
landsgennemsnitlige værdi. For hver kommune er niveauet i 2008 vist med en sort prik. De østjyske
kommuner har rød prik.
Samme beregning er gennemført for hvert af årene 2001-2008.
For hver kommune vises en lodret blå streg, hvor stregens højeste punkt viser niveauet i det år i perioden
2001-2008, hvor kommunens niveau var på sit højeste i forhold til landsgennemsnittet.
Stregens nederste punkt viser niveauet i forhold til landsgennemsnittet i det år, hvor det var lavest
sammenlignet med øvrige kommuner.
Prikkens placering på den blå streg viser noget om den relative udvikling for den enkelte kommune.
Hvis prikken ligger i bunden af den blå streg viser det, at niveauet i 2008 er det relativt laveste niveau, som
kommunen har oplevet i perioden 2001-2008.
Hvis markeringen ligger i toppen af den blå streg, at det er det højeste niveau kommunen har oplevet i
perioden.
Sammenlignes prikkerne på tværs af kommuner ses spredningen på datasættet i 2008. Sammenlignes de
blå streger på tværs af kommunerne skal man være opmærksom på, at øverste / nederste punkt på
stregerne ikke nødvendigvis er baseret på samme år for de forskellige kommuner.

Figur 7

De enkelte kommuners nettodriftsudgifter opgjort som procentvis afvigelse fra
landsgennemsnittet
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Af Figur 7 kan læses, at der er betydelig forskel på udgiftsniveauet i de billigste og de dyreste kommuner i 2008.
Den allerdyreste kommune pr. indbygger er Læsø. Herudover bemærkes, at kun 3 kommuners udgiftsniveau er mere
end 10 % under landsgennemsnittet, medens 14 kommuners udgiftsniveau er mere end 10 % over
landsgennemsnittet. Fordelingen er således skæv.
Ca. halvdelen af kommunerne har i 2008 det laveste udgiftsniveau i forhold til tidligere år og disse kommuner er stort
set alle de billigste kommuner pr. indbygger i 2008. (Markeringen for 2008 ligger i bunden af kommunernes blå
streger).
Eksempelvis har Favrskov kommune i 2008 landets laveste udgiftsniveau pr. indbygger, som ligger 5.665 kr.
svarende til 12,4 % lavere end landsgennemsnittet. Favrskov kommune har ikke tidligere i perioden haft et lavere
udgiftsniveau sammenlignet med andre kommuner. I 2006 lå udgiftsniveauet i Favrskov kommunes
sammenlægningskommuner eksempelvis kun 2.989 kr. svarende til 8,1 % under landsgennemsnittet.
Modsvarende kan læses, at en stor del af den dyreste halvdel af kommunerne har et højere udgiftsniveau i forhold til
landsgennemsnittet i 2008 end de har haft tidligere.
Hvorvidt dette relative fald hos de billigste kommuner og relative stigning hos de dyreste kommuner kan forklares
ved overtagelse af de nye sociale opgaver efter kommunalreformen, kan ikke vurderes herudfra.
5 af de 6 østjyske kommuner har alle meget lave nettodriftsudgifter pr. indbygger, specielt Favrskov og Skanderborg,
som har laveste og tredje laveste udgifter pr. indbygger.
Herefter undersøges udviklingen på de store serviceområder.
Spredningen i kommunernes udgifter til børnepasning er stor, ca. 20 % af middelværdien med enkelte kommuners
niveau på over 50 % højere end landsgennemsnittet, dog har spredningen være relativt mindre fra 2006 faldende til
16 % af middelværdien i 2008, jf. Figur 8.
Vejledning til læsning af figuren findes side 22

Figur 8
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Udviklingen i den enkelte kommunes niveau for børnepasningsudgifter målt ved procentvis afvigelsen fra
landsgennemsnittet fremgår af Figur 9, jf. vejledning til læsning af figuren side 23. Mange kommuner med lavere
udgiftsniveau end landsgennemsnittet har i perioden nærmet sig landsgennemsnittet, medens mange kommuner med
højere udgiftsniveau end landsgennemsnittet har nærmet sig landsgennemsnittet.
5 af de 6 østjyske kommuner har nogenlunde middel udgiftsniveau pr. 0-10 årige. Lavest ligger Syddjurs, som i 2008
har det 8. laveste udgiftsniveau i landet. Højest og lidt over landsgennemsnittet ligger Skanderborg og Silkeborg.
De enkelte kommuners børnepasningsudgifter opgjort som procentvis afvigelse fra
landsgennemsnittet
Figur 9
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Trods generelt højere udgifter viser kommunernes udgifter til folkeskoler en mindre spredning i absolutte tal.
Spredningen er vokset en del fra 2006 (standardafvigelse på 8,5 % af middelværdien) til 2008 (10,3 % af
middelværdien), jf. Figur 10 og vejledning til læsning af figuren side 22.

Figur 10
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De enkelte kommuners skoleudgifter opgjort som procentvis afvigelse fra
landsgennemsnittet
Figur 11
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I Figur 11 vises de enkelte kommuners højeste og laveste udgiftsniveau på skoleområdet i procentuel afvigelse af
landsgennemsnittet - illustreret med blå søjler og med markering af niveauet i 2008, jf. vejledning til læsning af
grafen side 23
Det fremgår tydeligt, at især kommunerne med de laveste udgiftsniveauer i 2008, hermed har lavere udgiftsniveau
på skoleområdet, end de har haft tidligere i perioden (markeringen for 2008 ligger i bunden af de lodrette søjler).

Modsvarende ses, at kommunerne med de højeste udgiftsniveauer har ganske betydelig vækst i udgifterne i forhold
til tidligere i perioden, idet markeringen for 2008 ligger i toppen af stregerne. Stigningen hos disse kommuner har
været forholdsvis stor.
Stigningen er ikke knyttet til kommunalreformen, idet udviklingen har været nogenlunde jævn i perioden.

De 6 østjyske kommuner ligger lavt til middel. Lavest ligger Silkeborg (8.) og Favrskov (13.), medens Odder,
Skanderborg og Hedensted ligger lidt under middel. Syddjurs udgiftsniveau er middel.

Flere statistiske undersøgelser viser, at blandt andet folkeskoleudgifterne er ret påvirkelige af kommunernes
økonomiske vilkår.4
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Udviklingen i det tredje store serviceområde, ældreomsorg, fremgår af Figur 12, jf. vejledning til læsning af grafen
side 22. Udgifterne viser en noget ujævn udvikling. Niveauskiftet fra 2003 til 2004 skyldes formentlig, at udgiften i
2001-2003 er opgjort pr. 67+ årige, medens udgiften fra 2004 som følge af ændret pensionsalder er opgjort pr.
65+ årige. Da divisoren i opgørelsen således at blevet større fra 2004, bliver udgiften pr. ældre lavere. Stigningen
fra 2006 til 2007 hænger muligvis sammen med kommunalreformen og de opgaver, som her er udlagt til
kommunerne.
Spredningen i kommunernes udgiftsniveau er uforandret hen over årene målt i procent af middelværdien.
Figur 12 Udviklingen i kommunernes ældreudgifter
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Udviklingen i de enkelte kommuners serviceniveau opgjort som afvigelse af de landsgennemsnitlige udgifter pr.
67+/65+ årige fremgår af Figur 13, jf. vejledning til læsning af grafen side 23.
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De enkelte kommuners ældreudgifter opgjort som procentvis afvigelse fra
landsgennemsnittet
Figur 13
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Det fremgår af figuren, at kommunerne med lavest udgiftsniveau med få undtagelser har fået sænket deres
udgiftsniveau i perioden (det markerede niveau for 2008 ligger i bunden af de blå søjler). Modsat har kommunerne
med de højeste udgiftsniveauer med få undtagelser haft en væsentlig udgiftsudvikling i forhold til tidligere år (det
markerede niveau for 2008 i toppen af de blå søjler).

De 6 østjyske kommuner ligger ret forskelligt med hensyn til udgiftsniveau på ældreområdet. Lavest ligger Odder og
Syddjurs med et udgiftsniveau lidt under middel, medens Favrskov ligger højst med 3.669 kr. pr. 65-årig over middel.
Udviklingen i de enkelte kommuners nettodriftsudgifter til ældreområdet kan være påvirket af forskelle i
konteringspraksis vedr. handicapudgifter, som principielt ikke vedrører ældre.
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Udover udviklingen i foranstående store serviceområder er desuden valgt at belyse udviklingen i kommunernes
kulturudgifter. Kulturudgifterne er hentet fra Indenrigs- og socialministeriets nøgletal for biblioteker, kultur, sport og
fritid.

Figur 14

Udviklingen i kommunernes kulturudgifter
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Spredningen i udgiftsniveauerne på kulturområdet er stor. Standardafvigelsen udgør ca. 30 % af middelværdien,
hvilket antageligt hænger sammen med, at politisk prioritering spiller en stor rolle på dette område, samtidig med at
udgiftstyngden af området er sådan, at disse faktorer lettere kan spille betydende ind.
Spredningen har været nogenlunde konstant i hele perioden, medens skævheden er blevet forøget, især i 2007 og
2008, hvor de dyreste kommuner skiller sig markant ud.
Sammenlignet med udgifterne på de store serviceområder – især børnepasning og folkeskole -, som beskrevet
foranstående, er de samlede kulturudgifter kun steget begrænset i perioden (25 %) Dette er muligvis udtryk for, at
kommunerne i stigende grad er blevet pressede og derfor har måttet begrænse udgifterne på området.
De enkelte kommuners niveau opgjort som procentvis afvigelse fra landsgennemsnittet fremgår af Figur 15.
Figuren viser, at stigninger især ses blandt kommuner med udgiftsniveau omkring middel, medens mange af de
kommuner, som har laveste udgiftsniveau har sænket deres niveau i perioden.
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De enkelte kommuners kulturudgifter opgjort som procentvis afvigelse fra
landsgennemsnittet
Figur 15
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Odder, Skanderborg, Hedensted og Favrskov kommune ligger lavt, medens Syddjurs og Silkeborg ligger lidt under
henholdsvis lidt over gennemsnitskommunen.
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Kommunernes beregnede udgiftsbehov
Kommunernes beregnede udgiftsbehov, som beregnes med henblik på udligning, har ligeledes ændret sig markant i
perioden, jf. Figur 16. Efter en jævn udvikling i 2001 til 2006, steg det beregnede udgiftsbehov væsentlig som følge
af kommunalreformen i 2007.

Figur 16 Udvikling i kommunernes beregnede udgiftsbehov
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Spredningen i de beregnede udgiftsbehov var nogenlunde konstant frem til 2006, men steg væsentlig i 2007 og
yderligere frem til 2009. Det gennemsnitlige udgiftsbehov øgedes med 59 % og dermed nogenlunde svarende til de
gennemsnitlige nettodriftsudgifter, som var steget 60 %.
Derimod er spredningen i det beregnede udgiftsbehov øget med 91 %, medens spredningen i nettodriftsudgifterne
kun var øget med 70 %. Den øgede spredning i de beregnede udgiftsbehov er således langt større end spredningen i
nettodriftsudgifterne kan begrunde. Om dette er velbegrundet eller ej, kan ikke vurderes herudfra.
Selvom man forudsatte uændret udligningsniveau, så påvirkes den samlede udligning ganske betydeligt af den højere
spredning i udmålingen af kommunernes udgiftsbehov. Se også forskel i spredning på demografisk udgiftsbehov og
socioøkonomiskudgiftsbehov Tabel 22, side 121.
Betydningen for de enkelte kommuner fremgår af Figur 17.
Figuren viser tydeligt, at kommunerne med lave beregnede udgiftsbehov har fået disse beregnet relativt endnu
lavere i 2008 end tidligere i perioden (markeringen for 2008 ligger i bunden af søjlerne) og at kommuner med høje
beregnede udgiftsbehov har fået disse beregnet relativt endnu højere i 2008 end tidligere i perioden (markeringen
for 2008 ligger i toppen af søjlerne).

825 Læsø Kommune
165 Albertslund Kommune
183 Ishøj Kommune
153 Brøndby Kommune
360 Lolland Kommune
482 Langeland Kommune
163 Herlev Kommune
741 Samsø Kommune
492 Ærø Kommune
175 Rødovre Kommune
330 Slagelse Kommune
550 Tønder Kommune (3)
167 Hvidovre Kommune
773 Morsø Kommune
151 Ballerup Kommune
400 Bornholms Kommune
561 Esbjerg Kommune (3)
376 Guldborgsund Kommune
217 Helsingør Kommune
665 Lemvig Kommune
461 Odense Kommune
390 Vordingborg Kommune
813 Frederikshavn Kommune
607 Fredericia Kommune
101 Københavns Kommune
169 Høje-Taastrup Kommune
326 Kalundborg Kommune
306 Odsherred Kommune
450 Nyborg Kommune
707 Norddjurs Kommune (3)
787 Thisted Kommune
510 Haderslev Kommune (3)
161 Glostrup Kommune
860 Hjørring Kommune
580 Aabenraa Kommune
159 Gladsaxe Kommune
479 Svendborg Kommune
730 Randers Kommune (3)
671 Struer Kommune
260 Halsnæs Kommune
820 Vesthimmerlands Kommune
316 Holbæk Kommune
540 Sønderborg Kommune
420 Assens Kommune
615 Horsens Kommune (3)
779 Skive Kommune
210 Fredensborg Kommune
756 Ikast-Brande Kommune
849 Jammerbugt Kommune
340 Sorø Kommune
810 Brønderslev Kommune
573 Varde Kommune (3)
259 Køge Kommune
751 Århus Kommune
846 Mariagerfjord Kommune (3)
329 Ringsted Kommune
370 Næstved Kommune
530 Billund Kommune
621 Kolding Kommune (3)
630 Vejle Kommune (3)
185 Tårnby Kommune
480 Nordfyns Kommune
430 Faaborg-Midtfyn Kommune
575 Vejen Kommune
851 Aalborg Kommune
320 Faxe Kommune
253 Greve Kommune
440 Kerteminde Kommune
410 Middelfart Kommune
173 Lyngby-Taarbæk Kommune
661 Holstebro Kommune
657 Herning Kommune
563 Fanø Kommune
190 Furesø Kommune
706 Syddjurs Kommune
791 Viborg Kommune (3)
760 Ringkøbing-Skjern
265 Roskilde Kommune
230 Rudersdal Kommune
740 Silkeborg Kommune
270 Gribskov Kommune
250 Frederikssund Kommune (3)
336 Stevns Kommune
766 Hedensted Kommune (3)
840 Rebild Kommune (3)
727 Odder Kommune
219 Hillerød Kommune (3)
157 Gentofte Kommune
147 Frederiksberg Kommune
223 Hørsholm Kommune
710 Favrskov Kommune (3)
746 Skanderborg Kommune (3)
155 Dragør Kommune
269 Solrød Kommune
201 Allerød Kommune
350 Lejre Kommune
240 Egedal Kommune
187 Vallensbæk Kommune

-20,0%

De enkelte kommuners beregnede udgiftsbehov opgjort som procentvis afvigelse fra
landsgennemsnittet
Figur 17
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De 6 østjyske kommuner ligger relativt lavt med hensyn til samlet udgiftsbehov uden dog at have de allerlaveste
udgiftsbehov. Lavest ligger Skanderborg og Favrskov med 9,0 og 9,6 % under landsgennemsnittet i 2008. Højest af
de 6 kommuner ligger Syddjurs, dog alle under middel. Skanderborg, Favrskov, Odder og Silkeborg har haft særlig
stor nedgang i det beregnede udgiftsbehov.

Det vil senere i denne rapport blive argumenteret for, at den anvendte beregning af kommunernes udgiftsbehov ikke
giver et reelt billede af kommunernes faktiske udgiftsbehov.

Udviklingen i det beregnede udgiftsbehov er dels en følge af ændringer i det demografiske udgiftsbehov og dels en
følge af ændringer i det socioøkonomiske udgiftsbehov/socioøkonomiske indeks.

Ændringerne i det socioøkonomiske indeks fremgår af nedenstående Figur 18.

Mange kommuner har oplevet ret markante ændringer i deres socioøkonomiske indeks. Disse ændringer er i
hovedsagen knyttet til finansieringsreformen fra 2007. I Figur 19 vises ændringerne i de enkelte år fra 2001 til
2009 som stablede søjler.
De største ændringer er tydeligt ændringerne fra 2006 til 2007, altså i forbindelse med kommunalreformen.
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Ændringer i socioøkonomisk indeks i de enkelte år 2001-2009
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De enkelte kommuners socioøkonomiske indeks
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Kommunernes beskatningsforhold
Figur 20 Udvikling i kommunernes beskatningsgrundlag
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Kommunernes beskatningsgrundlag pr. indbygger steg forholdsvis meget fra 2001 til 2003, jf. Figur 20, og har
herefter udviklet sig nogenlunde jævnt igennem perioden. Spredningen er kendetegnet ved rimeligt ensartet niveau,
bortset fra kommunerne med de højeste beskatningsgrundlag.
Dette fremgår uddybet af nedenstående Figur 21. Figuren viser, at der er en meget stor variationen mellem
kommunernes beskatningsgrundlag, men ikke så stor forskel på de enkelte kommuners udsving igennem perioden (de
blå streger er ikke så lange – heller ikke når der tages hensyn til skalaen på figuren). Kun kommunerne med de højeste
beskatningsgrundlag, har haft mindre udvikling end de øvrige.
De 6 østjyske kommuner har alle et beskatningsgrundlag, som er lidt under middel og som nogenlunde har udviklet
sig svarende til landsgennemsnittet.
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De enkelte kommuners beskatningsgrundlag opgjort som procentvis afvigelse fra
landsgennemsnittet.
Figur 21
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Figur 23

306 Odsherred Kommune
482 Langeland Kommune
250 Frederikssund Kommune (3)
167 Hvidovre Kommune
563 Fanø Kommune
820 Vesthimmerlands Kommune (3)
175 Rødovre Kommune
329 Ringsted Kommune
360 Lolland Kommune
260 Halsnæs Kommune
340 Sorø Kommune
400 Bornholms Kommune
825 Læsø Kommune
217 Helsingør Kommune
151 Ballerup Kommune
320 Faxe Kommune
450 Nyborg Kommune
190 Furesø Kommune
440 Kerteminde Kommune
741 Samsø Kommune
492 Ærø Kommune
479 Svendborg Kommune
165 Albertslund Kommune
420 Assens Kommune
730 Randers Kommune (3)
607 Fredericia Kommune
791 Viborg Kommune (3)
810 Brønderslev Kommune
851 Aalborg Kommune
846 Mariagerfjord Kommune (3)
813 Frederikshavn Kommune
740 Silkeborg Kommune
326 Kalundborg Kommune
561 Esbjerg Kommune (3)
706 Syddjurs Kommune
430 Faaborg-Midtfyn Kommune
849 Jammerbugt Kommune
265 Roskilde Kommune
480 Nordfyns Kommune
219 Hillerød Kommune (3)
201 Allerød Kommune
187 Vallensbæk Kommune
270 Gribskov Kommune
787 Thisted Kommune
661 Holstebro Kommune
183 Ishøj Kommune
155 Dragør Kommune
240 Egedal Kommune
779 Skive Kommune
615 Horsens Kommune (3)
510 Haderslev Kommune (3)
376 Guldborgsund Kommune
727 Odder Kommune
710 Favrskov Kommune (3)
621 Kolding Kommune (3)
101 Københavns Kommune
773 Morsø Kommune
540 Sønderborg Kommune
370 Næstved Kommune
169 Høje-Taastrup Kommune
840 Rebild Kommune (3)
707 Norddjurs Kommune (3)
580 Aabenraa Kommune
530 Billund Kommune
860 Hjørring Kommune
330 Slagelse Kommune
350 Lejre Kommune
410 Middelfart Kommune
665 Lemvig Kommune
746 Skanderborg Kommune (3)
390 Vordingborg Kommune
751 Århus Kommune
657 Herning Kommune
336 Stevns Kommune
573 Varde Kommune (3)
210 Fredensborg Kommune
550 Tønder Kommune (3)
461 Odense Kommune
161 Glostrup Kommune
760 Ringkøbing-Skjern Kommune
316 Holbæk Kommune
756 Ikast-Brande Kommune
259 Køge Kommune
671 Struer Kommune
575 Vejen Kommune
269 Solrød Kommune
159 Gladsaxe Kommune
153 Brøndby Kommune
163 Herlev Kommune
766 Hedensted Kommune (3)
630 Vejle Kommune (3)
173 Lyngby-Taarbæk Kommune
223 Hørsholm Kommune
185 Tårnby Kommune
147 Frederiksberg Kommune
253 Greve Kommune
230 Rudersdal Kommune
157 Gentofte Kommune

København, Frederiksberg og Bornholms kommuner er alene angivet ved niveauerne i 2007-2008, deres tidligere amtskommunale funktioner
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Kommunernes beskatningsniveau har udviklet sig nogenlunde konstant fra 2001-2006. I 2007 steg niveauet som
følge af kommunalreformen og finansieringsreformen, hvor kommunerne blev født med givne beskatningsniveauer
og samtidig bremsedes ændringer i beskatningsniveauerne af håndfast statslig styring.
Beskatningsniveauet er kendetegnet ved en spredning, som ikke er skæv ligesom fordelingerne på udgiftssiden.
Spredningen var størst i 2003 og har siden været faldende.

4,0

Kommuner sorteret efter niveau 2008

Der ses ikke umiddelbart nogen systematisk forklaring på ændring i afvigelserne, men for en række enkeltkommuner
med store udsving synes der at være konkrete begrundelser for stigningen i beskatningsniveauet.

De 6 østjyske kommuner har begrænsede udsving og beskatningsniveau omkring middel, dog har Hedensted
kommuner lavere beskatningsniveau end landsgennemsnittet.

ellers ville virke forstyrrende.

Kommunernes serviceniveau og skat-serviceforhold
Kommunernes serviceniveau måles som forholdet mellem kommunernes samlede faktiske udgifter og de beregnede
udgiftsbehov. Målet er dermed et forsøg på at vurdere en kommunes udgifter set i forhold til, at kommunerne har
forskellige udgiftsbehov som følge af forskellig befolkningssammensætning og forskellige sociale problemstillinger,
som forventes at påvirker udgifterne.
Det vil senere i denne rapport blive argumenteret for, at udmålingen af kommunernes udgiftsbehov ikke er en god
estimering af de reelle udgiftsbehov. Dermed stilles der tilsvarende spørgsmålstegn ved beregningen af
kommunernes serviceniveau.

Figur 24

Udvikling i kommunernes samlede serviceniveau 2001-2008
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Vurderet ud fra den gældende metode til beregning af serviceniveau, viser Figur 24, at spredningen udtrykt ved
standardafvigelsen har været faldende igennem hele perioden.
Figur 25 viser, at blandt kommunerne med serviceniveau under middel (1,00) er der en overvejende tendens til, at
disse kommuners serviceniveau er lavere i 2008 end i tidligere år. Markeringen for 2008 ligger i bunden af stregerne
for langt de fleste af disse kommuner.
Blandt den halvdel af kommunerne, som har højere serviceniveau end middel i 2008 er der ikke nogen entydig
tendens i udviklingen.
Den svagt faldende spredning i det beregnede serviceniveau, kan imidlertid dække over en øget spredning på visse
udgiftsområder, som modsvares at udvikling på andre områder. Stigende socialudgifter finansieret ved besparelser på
de normalområdet, vil eksempelvis ikke fremstå som ændring i serviceniveauet ved den gængse beregningsmåde.
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Figur 25

Udviklingen i de enkelte kommuners samlede serviceniveau 2001 til 2008
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Bag det kommunale selvstyre ligger en antagelse om, at en kommune kan vælge et højere eller lavere
beskatningsniveau for herved at finansiere lavere eller højere serviceniveau. Derfor er det yderligere af interesse at
se på forholdet mellem kommunernes serviceniveau og deres beskatningsniveau.
Udviklingen i kommunernes skat-serviceforhold fremgår af Figur 26. Figuren viser, at spredningen i kommunernes
skat-serviceforhold er reduceret specielt i slutningen af perioden 2001-2008, hvor især det laveste skatserviceforhold har nærmet sig gennemsnittet.
I Figur 27 vises, hvordan udviklingen i skat-serviceforholdet har ændret sig for hver enkelt kommune.
Det fremgår af figuren, at blandt kommunerne med skat-serviceforhold under 1,0 er der en overvejende tendens til,
at skat-serviceforholdet er steget, således at det i 2008 ligger højere end det tidligere har gjort.
Blandt kommunerne med et skat-serviceforhold over 1,0, er der modsat en overvejende tendens til, at skatserviceforholdet er faldet, således at det i 2008 ligger relativt lavt i forhold til tidligere i perioden.
Denne udvikling kan meget vel være resultat af øget udligningsgrad i denne periode, jf. fremlagte undersøgelser af
økonomiske balancemål fra KREVI.
Det bemærkes, at denne vurdering er foretaget ud fra den gældende beregning af serviceniveauet, en beregning,
som rapporten i øvrigt er skeptisk overfor.
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Figur 26 Udviklingen i kommunernes skat-serviceforhold 2001-2008
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Beskrivelse af udligningsordningen
I dette afsnit beskrives, hvordan elementerne i udligningsordningen påvirker de enkelte kommuners økonomiske
vilkår.
Udligningsordningen opbygges trin for trin, idet de enkelte elementer inddrages.
Først vises situationen uden udligning, men hvor hele bloktilskudspuljen fordeles som statstilskud pr. indbygger.
Som andet trin tilføjes landsudligningen på 58 % og med resten af bloktilskuddet fordelt som statstilskud pr.
indbygger.
Tredje trin viser de økonomiske vilkår ved 58 % landsudligning, 32 % tilskud til ugunstigt stillede kommuner og resten
af bloktilskudspuljen herefter fordelt som statstilskud pr. indbygger.
I det sidste trin tilføjes herudover hovedstadsudligningen, således at man ser konsekvensen af den samlede
udligningsordning.
Udligning gennem landsudligningen, tilskud til ugunstigt stillede kommuner6 og hovedstadsudligningen foretages ud
fra et strukturelt underskud, der beregnes ud fra de enkelte kommuner beskatningsgrundlag og forventede
udgiftsbehov.
Det forventede udgiftsbehov beregnes dels ud fra den aldersmæssige fordeling i kommuner (demografisk
udgiftsbehov) og omfanget af sociale problemstillinger (socioøkonomisk udgiftsbehov).
Afsnittet viser hvor stor betydning forskellene i beskatningsgrundlag, demografisk udgiftsbehov og socioøkonomisk
udgiftsbehov har for den samlede udligning. Forskellene i beskatningsgrundlag er klart den mest betydende faktor i
udligningen.
Det samlede demografiske udgiftsbehov på landsplan (192 mia. kr. i 2009) er samlet set 2-3 gange så stort som det
samlede socioøkonomiske udgiftsbehov (84 mia. kr. i 2009), men alligevel har det socioøkonomiske udgiftsbehov
størst indflydelse på udligningen. Årsagen hertil er, at de demografiske udgiftsbehov ikke er så forskellige fra
kommune til kommune, medens der er stor forskel på de socioøkonomiske udgiftsbehov.
Medens det demografiske udgiftsbehov beregner særligt stort udgiftsbehov til kommuner med mange børn og
ældre, har det socioøkonomiske udgiftsbehov en tendens til det modsatte. Nettovirkningen af de to udgiftsbehov
derfor betydeligt mindre.

De enkelte udligningsordninger7
Den nuværende tilskuds og udligningsmodel har følgende hovedelementer:
1. Statstilskud, som fordeles pr. indbygger
Fordeling af bloktilskudspuljen efter indbyggertal er udgangspunktet. Inden dette gøres, anvendes imidlertid
en del af puljen til dækning af underskuddet ved landudligning og tilskud til ugunstigt stillede kommuner.
Herudover anvendes beløb til andre mindre ordninger, som ikke behandles her.
2. Landsudligning, som udligner 58 % af kommunernes strukturelle underskud.
Det strukturelle underskud beregnes pr. indbygger som forskellen mellem beregnede udgiftsbehov
fratrukket beregnede skatteindtægter ved et landsgennemsnitligt beskatningsniveau.8
Enkelte kommuner, som har strukturelt overskud, betaler 58 % heraf til udligningsordningen. Samlet set er

6

Fra 2010 kommuner med højt strukturelt underskud

7

Beskrivelsen er skrevet med udgangspunkt i den formelle beskrivelse i Indenrigs- og socialministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud

2009 og en beregningsmodel for udligning og generelle tilskud udarbejdet af Favrskov kommune.
8
Udligningsniveauet for landudligningen hæves og udligningsniveauet for ugunstigt stillede kommune nedsættes med 1 %, hver gang det
budgetterede beskatningsgrundlag pr. indbygger i hovedstaden vokser med 1% mere end væksten i resten af landet. Reguleringen er ikke
reversibel. Mekanismen kan kun hæve landsudligningsniveauet til max 68 % og sænke tilskudsprocenten for ugunstigt stillede til 22%.
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der dog underskud, som dækkes af bloktilskudspuljen.
Underskuddet ved landsudligningen finansieres af bloktilskudspuljen.
3. Tilskud til ugunstigt stillede kommuner, som tildeler supplerende tilskud til kommuner udenfor
Hovedstadsområdet og som har et strukturelt underskud over 25 % af de gennemsnitlige drifts- og
anlægsudgifter. Tilskuddet finansieres af bloktilskudspuljen.
I 2009 er 59 ud af 64 kommuner udenfor hovedstadsområdet ugunstigt stillede ifølge denne definition.
4. Hovedstadsudligning, om udligner yderligere 27 % af de mellemkommunale forskelle i de strukturelle
underskud internt i hovedstadsområdet. Det strukturelle underskud beregnes lidt anderledes end under
Landsudligningen.
Hovedstadsudligningen er fuldt finansieret internt i hovedstadsområdet.
Med henblik på at opnå en forståelse af betydningen af de enkelte ordninger, redegørelse for de fordelingsmæssige
betydninger af de enkelte ordninger ved at introducere dem ordning for ordning, indtil alle ordninger er indarbejdet.
Alle beregninger i dette afsnit er udført ud fra tilskudsmodellen for 2009.

Den anvendte metode til beskrivelse af udligningsvirkninger
I Indenrigs- og socialministeriets udligningsmodel beregnes en kommunes strukturelle underskud som
• summen af de beregnede udgiftsbehov ud fra objektive kriterier for befolkningsfordeling og indikatorer for
sociale forhold
• fratrukket indkomstskat og grundskyld ved gennemsnitlig beskatningsniveau,
Da formålet er at analysere resultatet af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, fokuseres på det udlignede
strukturelle underskud, idet der udover ovennævnte strukturelle underskud, tillige indregnes:
•
•

selskabsskatter efter udligning heraf samt
de generelle tilskud, som beregnes i modellen

Herved opnås et billede af, hvordan den modelmæssige økonomiske situation ser ud for de enkelte kommuner efter
udligning, i modsætning til Indenrigs- og socialministeriet, som ser på underskud før udligning og uden indregning af
selskabsskatter.
Selskabsskatter indgår i beregningen for at få et mere reelt billede af en kommunes økonomiske muligheder. Derimod
medtages sektorspecifikke udligninger ikke, idet disse i højere grad er kædet sammen med udgifter, som de skal
udligne.

Alle beregninger af udlignet strukturelt underskud er foretaget i en regnearksbaseret udligningsmodel udviklet af
Favrskov kommune ud fra beskrivelserne af den gældende udligningsmodel (2009), som optrykt i
tilskudsmeddelelsen fra Velfærdsministeriet for 2009. Der er således ikke systematisk gennemført beregninger af
udligningssystemet gældende for 2010 på nuværende tidspunkt. Dog nævnes en række forhold, hvor ændringen af
udligningssystemet fra 2010 har betydning.
Ligeledes er taget udgangspunkt i de data, som fremgår af denne tilskudsmeddelelse og modellens beregninger er
afstemt med de udmeldte tilskud i tilskudsmeddelelsen.
Efter denne kvalitetssikring af modellen er gennemført simuleringer af tænkte ændringer i udligningssystemet, hvor
der har været anledning til undren over udligningssystemets indretning.
Kun beregning af det særlige overudligningsbidrag efter §13, stk. 5, som er uden væsentlig betydning for rapportens
konklusioner, indgår ikke i modellen, idet dette er et helt specielt forhold, som alene vedrører enkelte kommuner i
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hovedstadsområdet, som er i overudligning, betaler til hovedstadsudligningen og har et beskatningsniveau, som er
højere end udskrivningsprocenten.
Det forhold, at simuleringerne er fortaget med udgangspunkt i de udmeldte data og tilskudsbeløb fra ministeriet,
betyder, at ændringerne som følge af simuleringerne ikke kan tage højde for ændrede data i
selvbudgetteringskommuner.
Resultaterne af de enkelte simuleringer er beskrevet ved de udlignede strukturelle underskud / overskud pr.
indbygger og ændringer heri – samt for de 6 østjyske kommuner ved de herved beregnede ændringer i 1000 kr.

Som læsevejledning beskrives her en ofte anvendt grafisk fremstilling af det udlignede strukturelle underskud i
kommunerne, se Figur 28.

Figur 28 Samlede effekt af tilskud og udligning
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Det er kommunernes strukturelle underskud, som udlignes. Jf. foranstående anvendes her et udvidet
underskudsbegreb, kaldet udlignet strukturelt underskud. I det sædvanlige kommunale økonomisystem fremstilles
udgifter som positive tal og indtægter som negative tal. Dermed er et strukturelt underskud et positivt tal, som
afbildes opad i grafen. For kommuner, hvor søjler eller grafer ligger over 0-aksen, er der således tale om en ugunstig
situation med underskud. For kommuner, hvor søjler eller grafer ligger under 0-aksen, er der derimod overskud og
altså en gunstig situation.
Den røde linje i figuren viser det udlignede strukturelle underskud i de enkelte kommuner efter samlet udligning og
tilskud og inklusiv selskabsskatter sådan som udligningssystemet virker i dag.
Søjlerne svarer i Figur 28 til situationen som ved nuværende udligning, men anvendes i det følgende til at vise en
alternativ situation, som omtales i teksten, f.eks. hvordan de strukturelle underskud ville se ud, såfremt der ikke fandt
nogen udligning sted, men det samlede bloktilskud alene fordeltes efter befolkningstal. Her ville mange kommuner
have et betydeligt større strukturelt underskud, så søjlerne i højre siden af figuren nåede højere til et større
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underskud, medens andre kommuner ville have et meget større overskud, så søjlerne i venstre side af figuren nåede
længere ned under 0-aksen).
Søjlerne anvendes i andre figurer til at beskrive forskellen mellem to alternative modeller, altså giver de anledning til
større underskud (søjler over 0-aksen) eller mindre underskud (søjler under 0-aksen).
Eftersom der er forskellige udligningsordninger for hovedstaden og øvrige land, er hovedstadskommuner afbildet
med blå søjler, medens kommunerne i det øvrige land er afbildet med gule søjler.
Tilsvarende figur anvendes også til at vise forskellene mellem nuværende udligning og en anden tænkt udligning. Der
henvises til teksten til den enkelte figur.

Statstilskud
Såfremt det samlede bloktilskud på 63,0 mia. kr. (2009) fordeltes med et ens beløb pr. indbygger som statstilskud
og der ikke var nogen landsudligning, hovedstadsudligning eller tilskud til ugunstigt stillede kommuner, ville de enkelte
kommuner efter det større statstilskud have nedenstående strukturelle underskud / -overskud pr. indbygger.

Figur 29

Kommunernes strukturelle underskud efter bloktilskud fordelt som statstilskud og uden
udligning
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Figur 29 viser de enkelte kommuners strukturelle underskud efter tilskud og selskabsskatter. Det vil sige, hvor mange
penge en kommune mangler, når den har været afholdt udgifter svarende til de udgifter, som kommunen ville have,
hvis modelberegningen af udgifter var perfekt og alle kommuner prioriterede og beskattede ens svarende til
nuværende gennemsnit.
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Den lodrette akse i figuren angivet det strukturelle underskud. De kommuner, som har søjler over X-aksen, ville have
underskud ved fordeling udelukkende efter statstilskud. Eksempelvis ville Lolland – yderst til højre i grafen – have et
strukturelt underskud på 15.668 kr. pr. indbygger.
Kommuner med søjler under X-aksen, ville have overskud. Gentofte, som er kommunen længst til venstre, ville have
et strukturelt overskud på 34.764 kr. pr. indbygger.
Kommuner omfattet af hovedstadsudligningen er markeret med blå søjler.
Middelværdien er et strukturelt underskud på 268 kr./indbygger. Spredningen udtrykt som den gennemsnitlige
absolutte afvigelse herfra er 6.462 kr. pr. indbygger (uvægtet beregning).
Figur 36 side 52 viser, at de nuværende udligningsordninger bevirker en ganske betydelig udligning af de strukturelle
overskud/underskud. På de følgende sider beskrives trinvis, hvordan nuværende udligningsmodel når frem til en
udligning, som vist med den røde kurve.

De seks østjyske kommuner har ved denne model strukturelle underskud / overskud pr. indbygger som vist i Tabel 3.

Tabel 3
Kommune

Strukturelt underskud / overskud efter statstilskud men uden udligning
Strukturelt underskud
Strukturelt overskud
Kr. pr. indbygger
Kr. pr. indbygger
746 Skanderborg
4.136
727 Odder
1.529
740 Silkeborg
996
710 Favrskov
604
766 Hedensted
178
706 Syddjurs
1.419

Landsudligningen
I forhold til den rene statstilskudsmodel introduceres nu landsudligningen med en udligningsgrad på 58 %. Herved
fordeles 41,5 mia. kr. via landsudligningen og resterende 21,5 mia. kr. fordeles som statstilskud.
Introduktionen af landsudligningen på 58 % påvirker de enkelte kommuners strukturelle underskud som vist i Figur
30
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Figur 30

Ændring i strukturelle underskud som følge af 58 % landsudligning
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De enkelte kommuner bidrager med samme beløb pr. indbygger gennem nedsættelsen af statstilskuddet, men
påvirkes forskelligt af landsudligningen afhængig af strukturelt underskud.
11 kommuner har i 2009 strukturelt overskud allerede før statstilskud og udligning og bidrager dermed til
landsudligningen både via udligningsbidrag og via nedsat statstilskud.
I forhold til fordelingen som statstilskud har de fleste kommuner udenfor hovedstadsområdet samlet set gevinst ved
landsudligningen medens de fleste hovedstadskommuner bidrager til landsudligningen.
Yderpunkterne er Lolland, som netto modtager 8.651 kr. pr. indbygger og Gentofte, som netto bidrager med 19.923
kr. pr. indbygger.

De seks østjyske kommuners strukturelle underskud påvirkes som vist i Tabel 4.
Tabel 4
Kommune
Kr. pr. indb.

Ændring i strukturelle underskud som følge af 58 % landsudligning
Strukturelt
Ændring i strukturelt
Strukturelt
underskud
underskud/ overskud
underskud /
/overskud
ved 58 %
overskud efter
før udligning
landsudligning
landsudligning

746 Skanderborg
727 Odder
740 Silkeborg
710 Favrskov
766 Hedensted
706 Syddjurs

-4.136
-1.529
-996
-604
178
1.419

2.709
1.343
824
723
197
-383

-1.427
-186
-172
118
375
1.036

NB: + angiver strukturelt underskud, - angiver strukturelt overskud

Skanderborg kommune har således før landsudligningen et strukturelt overskud på 4.136 kr. pr. indbygger.
Landsudligningen koster Skanderborg 2.709 kr. pr. indbygger, hvorefter det strukturelle overskud er reduceret til
1.427 kr. pr. indbygger.
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Modsvarende har Syddjurs kommune før landsudligningen et strukturelt underskud på 1.419 kr. pr. indbygger.
Landsudligningen tilfører Syddjurs kommune 383 kr. pr. indbygger, hvorefter det strukturelle underskud er reduceret
til 1.036 kr. pr. indbygger.
Ved en landsudligning på 58 % af de strukturelle underskud / overskud pr. indbygger samt det resterende bloktilskud
fordelt efter indbyggertal som statstilskud, vil de enkelte kommuner have strukturelle underskud / overskud pr.
indbygger som vist i Figur 31.
De strukturelle underskud/overskud i Figur 31 svarer til de strukturelle underskud/overskud vist i Figur 29 korrigeret
for ændringerne i Figur 30 som følge af landsudligningen.

Figur 31

Kommunernes strukturelle underskud efter 58 % landsudligning samt statstilskud
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Middelværdien efter 58 % landsudligning er et strukturelt underskud på 380 kr./indbygger. Spredningen udtrykt som
den gennemsnitlige absolutte afvigelse herfra er 2.801 kr. pr. indbygger.
Landsudligningen reducerer eksempelvis Gentoftes strukturelle overskud pr. indbygger fra 34.664 før udligning til
14.840 kr. pr. indbygger, medens Lollands underskud pr. indbygger på 15.686 før udligning reduceres til 7.035 kr.
pr. indbygger. 9

Tilskud til ugunstigt stillede kommuner
Næste trin i belysningen af nuværende modeller er introduktion af tilskud til ugunstigt stillede kommuner. Ugunstigt
stillede kommuner er kommuner udenfor hovedstadsområdet, som har et strukturelt underskud10, der overstiger 25
% af de landsgennemsnitlige drifts- og anlægsudgifter. 11

9

Introduktionen af udligningen på 58 % af det strukturelle underskud/overskud giver i sig selv samme relation mellem kommunerne, blot med en
mindre spredning. Eftersom kommunerne i ovenstående graf er sorteret efter strukturelt underskud inklusiv de udlignede selskabsskatter, og
landsudligningen beregnes af det strukturelle underskud eksklusiv selskabsskatter, som betyder forskelligt i kommunerne, er grafen ikke længere
generelt voksende.

10

Beregnet underskud ifølge beregningsmetoden, som anvendes i landsudligningen
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Nedenstående viser betydningen for kommunernes strukturelle underskud pr. indbygger ved udover statstilskud og
landudligning at introducere et udligningstilskud til ugunstigt stillede kommuner på 32 %, svarende til eksisterende
model gældende i 2009.
Herved anvendes 4,2 mia. kr. til tilskud til ugunstigt stillede kommuner. Landsudligningen koster fortsat 41,5 mio. kr.
og der er således 17,3 mia. kr. til fordeling som statstilskud.
Figur 32

Ændring i strukturelle underskud som følge af 32 % udligningstilskud til ugunstigt stillede
kommuner.
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Alle kommuner bidrager gennem nedsat statstilskud med 765 kr. pr. indbygger til finansiering af tilskuddet til
ugunstigt stillede kommuner.
De fleste kommuner udenfor hovedstadsområdet modtager tilskud som ugunstigt stillede kommuner. Kun 5
kommuner, Fanø, Skanderborg, Odder, Silkeborg og Favrskov modtager ikke tilskud. (I praksis modtager f.eks.
Hedensted heller ikke tilskud, idet de har valgt at selvbudgettere med højere indtægter end statsgarantien angiver).
Lolland modtager det største tilskud på 4.921 kr. pr. indbygger som efter fradrag af ændringen i statstilskuddet giver
et fald i strukturelt underskud på 4.156 kr. pr. indbygger.
De 7 østjyske kommuner påvirkes af introduktionen af udligningstilskud til ugunstigt stillede kommuner som vist i
tabel 3.
Tabel 5

Ændring i strukturelle underskud som følge af 32 % udligningstilskud til ugunstigt stillede
kommuner.
Kommune
Strukturelt
Ændring i strukturelt Strukturelt
Kr. pr. indb.
underskud /
underskud /
underskud /
overskud før
overskud ved 32%
overskud efter
ændring
udligning til
ændring
ugunstigt stillede
746 Skanderborg
-1.427
765
-662
11

Afgrænsningen ændres fra 2010, således at den relateres til kommunernes gennemsnitlige strukturelle underskud i stedet for de gennemsnitlige

drifts- og anlægsudgifter, idet de seneste års vækst i puljen til ugunstigt stillede kommuner herved bremses.
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727 Odder
740 Silkeborg
710 Favrskov
766 Hedensted
706 Syddjurs

-186
-172
118
375
1.036

765
765
765
726
406

579
593
883
1.101
1.442

NB: + angiver strukturelt underskud, - angiver strukturelt underskud

Skanderborg, Odder, Silkeborg og Favrskov, som ikke modtager tilskud som ugunstigt stillede kommuner afgiver de
765 kr. pr. indbygger svarende til den fulde nedsættelse af statstilskuddet.
Hedensted og Syddjurs modtager beløb som ugunstigt stillede kommuner, men ikke nok til at opveje nedsættelsen af
statstilskuddet som følge af alle ugunstigt stillede kommuner.

Efter introduktion af landsudligningen og udligningstilskuddet på 32 % til ugunstigt stillede kommuner og det
resterende bloktilskud fordelt efter indbyggertal som statstilskud, vil de enkelte kommuners strukturelle underskud /
overskud pr. indbygger være som vist i Figur 33.

Figur 33

Kommunernes strukturelle underskud efter bloktilskud fordelt ved 58% landsudligning, 32%
tilskud til ugunstigt stillede kommuner samt statstilskud
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Middelværdien efter 58 % landsudligning samt 32 % udligningstilskud til ugunstigt stillede kommuner er et
strukturelt underskud på 229 kr./indbygger. Spredningen udtrykt som den gennemsnitlige absolutte afvigelse herfra
er 2.278 kr. pr. indbygger.
Yderpunkterne er Gentoftes 14.075 kr. i overskud pr. indbygger til Ishøjs 6.900 kr. i underskud pr. indbygger.
Eftersom udligningsordningen for ugunstigt stillede kommuner er afgrænset til kommuner udenfor
hovedstadsområdet, får eksempelvis Ishøj, Albertslund og Brøndby i højre side af grafen ikke udlignet deres
strukturelle underskud herved.
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Hovedstadsudligningen
Sidste trin i belysningen af nuværende modeller er introduktion af hovedstadsudligningen (og
overudligningsordningen), idet dette resulterer i den nuværende udligningsordning.
Figur 6 viser betydningen for kommunernes strukturelle underskud pr. indbygger ved udover statstilskud,
landudligning og udligningstilskud til ugunstigt stillede kommuner på 32 %, at indføre hovedstadsudligningen samt
overudligningsordningen.
Idet hovedstadsudligningen er en intern udligning mellem hovedstadskommunerne, påvirkes fordelingen af den
samlede bloktilskudspulje ikke, men svarer til fordelingen i foregående afsnit.

Figur 34

Ændring i strukturelle underskud som følge af 27 % hovedstadsudligning.
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Hovedstadsudligningen påvirker derfor ingen kommuner udenfor hovedstadsområdet.
Ishøj modtager det største tilskud på 5.980 kr. pr. indbygger, hvorved Ishøjs underskud falder, medens Hørsholm
yder det største bidrag på 7.414 kr. pr. indbygger til udligningsordningen, således at Hørsholms overskud falder.
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Efter introduktion af hovedstadsudligningen på 27 % udover landsudligning, udligningstilskud til ugunstigt stillede
kommuner og det resterende bloktilskud fordelt efter indbyggertal som statstilskud, vil de enkelte kommuners
strukturelle underskud / -overskud pr. indbygger være som vist i Figur 35.

Figur 35

Kommunernes strukturelle underskud efter hovedstadsudligning, 58 % landsudligning, 32 %
tilskud til ugunstigt stillede kommuner samt statstilskud.
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Middelværdien efter 58 % landsudligning, 32 % udligningstilskud til ugunstigt stillede kommuner samt 27 %
hovedstadsudligning er et strukturelt underskud på 298 kr. pr. indbygger. Spredningen udtrykt som den
gennemsnitlige absolutte afvigelse herfra er 1.681 kr. pr. indbygger.
Yderpunkterne er Gentoftes 6.849 kr. i overskud pr. indbygger og Lollands 2.878 kr. i underskud pr. indbygger.
Hovedstadsudligningen har en kraftigere udlignende effekt end udligningen for ugunstigt stillede kommuner. Dette
skyldes dels, at sidstnævnte finansieres af alle kommuner med 765 kr. pr. indbygger og dermed også af de
kommuner, som modtager fra ordningen og dels at udligningstilskud til ugunstigt stillede alene ydes til strukturelle
underskud udoven den fastsatte grænseværdi.
Derfor får eksempelvis Ishøj, Albertslund og Brøndby til højre i Figur 35reduceres deres strukturelle underskud mere
end kommuner udenfor hovedstadsområdet med samme strukturelle underskud som udgangspunkt.
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Samlede effekt af udligningsordningerne
De tre ordninger spiller sammen på den måde, at når den samlede bloktilskudspulje er fastlagt, fordeles midlerne i
følgende rækkefølge ved hjælp af de tre ordninger:
1) Landsudligningen beregnes.
Idet langt de fleste kommuner har strukturelt underskud, er landsudligningen ikke økonomisk neutral. Der ydes
tilskud hertil finansieret af bloktilskudspuljen.
2) Tilskud til ugunstigt stillede kommuner beregnes.
Det samlede tilskud finansieres af bloktilskudspuljen.
3) Statstilskud beregnes.
Resten af bloktilskudspuljen fordeles med et beløb pr. indbygger som statstilskud, idet der her ses bort fra
enkelte mindre ordninger.
4) Hovedstadsudligningen beregnes
Denne ordning er økonomisk neutral forstået på den måde, at bidragene fra hovedstadskommuner med mindst
strukturelt underskud bidrager med lige så stort beløb, som udbetales til kommuner med størst strukturelt
underskud. Ordningen belaster dermed ikke bloktilskudspuljen
De tre udligningsordninger, landsudligningen, udligningstilskud til ugunstigt stillede kommuner og
hovedstadsudligningen har en udlignende effekt, således at der er langt mindre forskel på de strukturelle underskud
pr. indbygger i forhold til udgangssituationen, hvor det samlede bloktilskud alene fordeltes som statstilskud pr.
indbygger, jf. Figur 36

Figur 36

Samlede effekt af tilskud og udligning i forhold til hvis fordelt pr. indbygger
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Forskellen i kommunernes strukturelle underskud (over x-aksen) og strukturelle overskud (under x-aksen) ændres
væsentligt af nuværende udligningsordning.
De strukturelle underskud / -overskud ved fordeling af det samlede bloktilskud som statstilskud pr. indbygger
fremgår af søjlerne i Figur 36. Situationen efter gældende udligningsordninger (statstilskud, landsudligning, ugunstigt
stillede og hovedstadsudligning) er vist med ved den røde linje.

Tabel 6

Udligningsordningernes påvirkning af gennemsnitlige absolutte afvigelse fra middelværdien af
strukturelle underskud/overskud
Før
Ved
Efter
introduktion
introduktion
introduktion
Landsudligning
6.462
3.661
2.801
Udligningstilskud til ugunstigt stillede
2.801
523
2.278
Hovedstadsudligning
2.278
597
1.681
Landsudligningen reducerer spredningen i de strukturelle underskud / -overskud med 3.661 kr. pr. indbygger.
Udligningstilskud til ugunstigt stillede og hovedstadsudligningen reducerer spredningen med 523 henholdsvis 597 kr.
pr. indbygger – dvs. tilsammen med 1.120 kr. pr. indbygger.
Den mindre betydning af udligningstilskud til ugunstigt stillede kommuner og hovedstadsudligningen i forhold til
landsudligningen skyldes dels, at udligningsgraden for landsudligningen på 58 % er større end for ugunstigt stillede
(32 %) og hovedstadsudligningen (27 %) og dels at landsudligningen omfatter alle kommuner.
Forskellen på udligningseffekten af de tre ordninger skyldes flere forhold:
Landsudligningen har meget stor udligningseffekt, fordi udligningsgraden for landsudligningen (58 %) er større end
for de to andre (32 % og 27%) og fordi landsudligningen beregnes af det fulde strukturelle over-/underskud i
modsætning til tilskud til ugunstigt stillede, som alene beregnes af underskud over en vis størrelse.
Underskuddet ved landudligningen og tilskud til ugunstigt stillede kommuner finansieres ved et ens beløb pr.
indbygger for alle kommuner.
Hovedstadsudligningen omfatter 34 kommuner medens tilskud til ugunstigt stillede kommuner omfatter 64
kommuner. Alligevel har hovedstadsudligningen på landsplan en større udligningseffekt end tilskud til ugunstigt
stillede. Dette skyldes, at de ugunstigt stillede kommuner selv er med til at finansiere denne ordning gennem nedsat
statstilskud og at tilskuddet beregnes af underskud over en vis størrelse.

Spredning og udligning af beskatningsgrundlag, demografisk og
socioøkonomisk udgiftsbehov
Tilskud og udligning pr. indbygger beregnes ud fra det strukturelle underskud, som består af følgende elementer:
•
•
•

Beskatningsgrundlaget pr. indbygger,
Det demografiske udgiftsbehov pr. indbygger,
Det socioøkonomiske udgiftsbehov pr. indbygger

I de følgende afsnit belyses disse elementer med hensyn til kommunernes fordeling og den indflydelse de har på
beregning af tilskud og udligning i 2009.
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Beskatningsgrundlag
Kommunernes beskatning ved gennemsnitlig beskatningsprocent, som forudsat i tilskudsudmeldingen for 2009,
fordeler sig på kommuner som vist i Figur 37.

Figur 37 Kommunernes beskatning 1000 kr. pr. indbygger ved gennemsnitlig beskatningsprocent
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kommuner

Kommunernes beskatningsgrundlag varierer fra 124.541 kr. pr. indbygger i Vesthimmerland til 275.461 kr. pr.
indbygger i Gentofte. Gennemsnitlige beskatningsgrundlag (vægtet) er 149.996 kr. pr. indbygger.
Med en gennemsnitlig beskatningsprocent på 24,8 % svarer dette til skatteindtægter fra 30.904 kr. pr. indbygger og
til 68.354 kr. pr. indbygger, med et uvægtet middel på 37.505 kr. pr. indbygger og en standardafvigelse på 7.090 kr.
pr. indbygger.
Et indtryk af betydningen for tilskud og udligning af, at denne forskel i beskatningsgrundlag pr. indbygger indgår i
udligningen, kan belyses ved at regne tilskudsmodellen igennem som om alle kommuner havde det gennemsnitlige
beskatningsgrundlag pr. indbygger.
At beskatningsgrundlaget indgår i udligningssystemet betyder, at 29 kommuner med relativt højt
beskatningsgrundlag skal afgive 8,1 mia. kr. til 69 kommuner med relativt lavt beskatningsgrundlag.
Beskatningsgrundlaget som element i udligningssystemet indgår hermed som det element, det påvirker tilskud og
udligning allermest.
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Demografisk udgiftsbehov
Kommunernes demografiske udgiftsbehov, som forudsat i tilskudsudmeldingen for 2009, fordeler sig på kommuner
som vist i Figur 38.
Figur 38 Kommunernes demografiske udgiftsbehov i 1000 kr. pr. indbygger
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Demografisk udgiftsbehov pr. indbygger
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Kommunernes demografiske udgiftsbehov varierer fra 28.572 kr. pr. indbygger i København til 38.090 kr. pr.
indbygger på Læsø. Det bemærkes, at de højeste demografiske udgiftsbehov er ø-kommuner, givetvis som følge af
en høj ældreandel.
Middelværdien for kommunernes udgiftsbehov er 33.352 kr. pr. indbygger og standardafvigelsen er 1.250 kr. pr.
indbygger.
Betydningen for tilskud og udligning af, at forskellen i kommunernes demografiske udgiftsbehov pr. indbygger indgår
i udligningen, er tilsvarende beregnet ved at indsætte gennemsnitlige udgiftsbehov i beregningen for alle kommuner.
At det demografiske udgiftsbehov indgår i udligningssystemet betyder, at 13 kommuner med relativt lavt
demografisk udgiftsbehov skal afgive 3,6 mia. kr. til 85 kommuner med relativt højt demografisk udgiftsbehov.
Det demografiske udgiftsbehov indgår hermed som det element i udligningssystemet, der påvirker tilskud og
udligning mindst, hvilket må tilskrives, at variationen i kommunernes udgiftsbehov er meget lille kombineret med en
dæmpning af variationen i beregningsmetoden, se afsnittet Vægtningen af demografisk og socioøkonomisk
udgiftsbehov, side 90.
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Socioøkonomisk udgiftsbehov
Kommunernes demografiske udgiftsbehov, som forudsat i tilskudsudmeldingen for 2009, fordeler sig på kommuner
som vist i Figur 39.
Figur 39 Kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov 1000 kr. pr. indbygger
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Det socioøkonomiske udgiftsbehov varierer fra 6.428 kr. pr. indbygger i Allerød til 25.559 kr. pr. indbygger i
Albertslund. Middelværdien er 13.322 og standardafvigelsen er 3.503.
Betydningen for tilskud og udligning af, at forskellen i kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov pr. indbygger
indgår i udligningen, er tilsvarende beregnet ved at indsætte gennemsnitlige udgiftsbehov i beregningen for alle
kommuner.
At det socioøkonomiske udgiftsbehov indgår i udligningssystemet betyder, at 62 kommuner med relativt lavt
socioøkonomisk udgiftsbehov skal afgive 6,2 mia. kr. til 36 kommuner med relativt højt socioøkonomisk
udgiftsbehov.
Det socioøkonomiske udgiftsbehov som element i udligningssystemet indgår hermed som det element, det påvirker
tilskud og udligning næstmest, hvilket må tilskrives, at variationen i kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov er
stor.
Niveau og spredning i de tre elementer, beskatning, demografisk og socioøkonomisk udgiftsbehov kan umiddelbart
sammenlignes i Figur 37, Figur 38 og Figur 39, idet skaleringen er ens.

Samspil mellem elementerne i det strukturelle underskud
I det nuværende udligningssystem fremstår udligningssystemet nærmest som en ”black box”, hvor det er vanskeligt
at gennemskue betydningen af udligningen af de enkelte elementer, beskatningsgrundlag, demografisk udgiftsbehov
og socioøkonomisk udgiftsbehov.
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I dette afsnit forsøges at kast lys herover, ved at illustrere, hvordan det ville påvirke udligningen, hvis der ingen
variation var mellem kommunerne på hvert af de enkelte elementer.
De tre elementers udligningsmæssige betydning vises i Tabel 7, hvor landsgennemsnitlige værdier på skift er indsat i
udligningsberegningen i stedet for de faktiske værdier. Eksempelvis, hvis alle kommuner havde landsgennemsnitlige
beskatningsgrundlag, ville 8,1 mia. kr. ikke blive flyttet af udligningsordningen – under forudsætning om udligning af
de to udgiftsbehovselementer.
Tabel 7 Elementerne har forskellig udligningsmæssig betydning
Hvis kommunerne var ens på ét af disse elementer:
Udligningsmæssig betydning
(flytter antal mia. kr.)
Beskatningsgrundlaget (bruttovirkning)
8,1 mia. kr.
Demografisk udgiftsbehov (bruttovirkning)
3,6 mia. kr.
Socioøkonomisk udgiftsbehov (bruttovirkning)
6,2 mia. kr.
Hvis alle elementer var ens (netto-virkning)
10,5 mia. kr.
Den udligningsmæssige betydning af de tre elementer overlapper hinanden og i mange tilfælde flyttes pengene frem
og tilbage af to forskellige elementer. Sammenlagt flytter de tre elementer brutto 17,9 mia. kr., men i samspil flyttes
kun 10,5 mia. kr. netto.
Samspillet mellem dem kan illustreres som vist i principskitsen Figur 40, hvor de hele cirkler repræsenterer hvor
mange mia. kr. de enkelte elementer flytter brutto i forhold til, hvis alle kommuner var ens på dette element.
Cirklernes overlapninger repræsenterer mia. som flyttes frem og tilbage af to eller tre ordninger – altså uden
nettovirkning. Herefter flyttes netto kun de dele af cirklerne, som ikke overlapper. Eksempelvis overlapper
udligningen af demografisk udgiftsbehov og socioøkonomisk udgiftsbehov hinanden særligt meget, således at
nettoeffekten af de to elementer kun udgør 4,4 mia. kr., selv om de brutto flytter 9,8 mia. kr.
Figur 40 Overlapning i udligning af elementerne i det strukturelle underskud
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Udligningen af demografisk udgiftsbehov
flytter brutto 3,6 mia. kr.
I fællesskab flyttes ikke 11,7, men kun
netto 9,9 mia. kr.
Udligningen af demografisk udgiftsbehov
flytter brutto 3,6 mia. kr.
Udligningen af socioøkonomisk
udgiftsbehov flytter brutto 6,2 mia. kr.
I fællesskab flyttes ikke 9,8, men kun netto 4,4
mia. kr.

Udligningen af socioøkonomisk
udgiftsbehov flytter brutto 6,2 mia. kr.
Udligningen af beskatningsgrundlag
flytter brutto 8,1 mia. kr.,
I fællesskab flyttes ikke 14,3, men kun
11,5 mia. kr.
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Forskellene i beskatningsgrundlag flytter alene 8,1 mia. kr. Hvis kommunerne samtidig var ens med hensyn til
demografisk udgiftsbehov, flyttes i alt 9,9 mia. kr., altså kun 1,8 mia. kr. ekstra, idet de to ordninger overlapper
hinanden, dvs. flytter 0,9 mia. kr. frem og tilbage.
Forskellene i demografisk udgiftsbehov flytter alene 3,6 mia. kr. i udligning. Hvis kommunerne også var ens med
hensyn til socioøkonomisk udgiftsbehov, udlignes 4,4 mia. kr., altså kun 0,8 mia. kr. ekstra, og mindre end det
socioøkonomiske udgiftsbehov alene.
Netop for de to udgiftsbehovselementer er der altså tale om, at de i høj grad modvirker hinanden, idet de flytter 2,7
mia. kr. frem og tilbage.
Forskellene i socioøkonomisk udgiftsbehov flytter alene 6,2 mia. kr. Hvis kommunerne også var ens med hensyn til
beskatningsgrundlag, udlignes i alt 11,5 mia. kr., dvs. 5,3 mia. kr. ekstra, idet de to elementer flytter 0,9 mia. kr. frem
og tilbage.
Samspillet betyder endvidere, at udligning af elementerne demografisk udgiftsbehov og socioøkonomisk
udgiftsbehov modvirker hinanden fuldstændigt, hvis man ser på hovedstadsområdet i forhold til det øvrige land.
Det socioøkonomiske udgiftsbehov flytter 1,3 mia. kr. mod hovedstaden, medens det demografiske udgiftsbehov
flytter 1,3 mia. kr. væk fra hovedstaden.
Derimod flytter udligning af beskatningsgrundlaget betydelige midler fra hovedstadsområdet til øvrige land, nemlig
7,4 mia. kr. ud af de 8,1 mia. kr. nævnt ovenfor.
I de beregninger, som ligger bag ovenstående tal forudsættes, at bloktilskudspuljen til fordeling efter indbyggertal
reguleres, når gennemsnitsværdier indsættes i et eller flere af elementerne.
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Udligningsniveau og byrdefordeling
Elementerne statstilskud og 58 % landsudligning virker ensartet i hele landet. Den supplerende udligning er derimod
geografisk opdelt i en ordning for hovedstadsområdet og en ordning for kommunerne udenfor hovedstadsområdet.
Tilskud til ugunstigt stillede kommuner (som gælder udenfor hovedstadsområdet) finansieres af alle kommuner i hele
landet – også af modtagerne af dette tilskud og beregnes kun af det strukturelle underskud over en vis grænse.
Trods udligningsprocenten på 32 %, giver dette tilskud en langt mindre effektiv udligning end hovedstadsudligningen.
Hovedstadsudligningen (27 %) er mere effektiv, fordi den beregnes af det samlede strukturelle underskud (dog
opgjort lidt anderledes end i landsudligningen) og finansieres af de kommuner i hovedstaden, som ikke er modtagere.
Kommuner udenfor hovedstadsområdet med strukturelt underskud udlignes derfor på et betydeligt lavere niveau,
end kommuner i hovedstadsområdet.
Opdelingen i særskilte udligningsordninger for kommuner i hovedstaden og det øvrige land er ikke velbegrundet
længere og giver anledning til en urimelig byrdefordeling og dermed geografisk forskel i serviceniveau overfor
borgerne, selv om Folketinget gentagne gange udtrykker forventning om mere ensartet serviceniveau.
En lille kreds af kommuner udenfor hovedstadsområder – heriblandt 5 af de 6 østjyske kommuner - modtager ikke
tilskud som ugunstigt stillet, men betaler til ordningen gennem et lavere statstilskud.
Fastlæggelse af grænsen for ugunstigt stillede kommuner til netop 96,5 % af det gennemsnitlige strukturelle
underskud fra 2010 fastlåser byrdefordelingen i en tilstand, som er nær det dårligst tænkelige for en række
kommuner.
Væksten over de senest år i blottilskudspuljens andel af kommunernes samlede finansiering – i vidt omfang som følge
af en skattereform – har betydet væsentlig ændring i byrdefordelingen til ugunst for blandt andet disse kommuner.
Årsagen er, at de stigende strukturelle underskud har udløst en større pulje til tilskud til flere ugunstigt stillede
kommuner, som har skullet finansieres over bloktilskuddet. Udviklingen i denne pulje er nu bremset med virkning fra
2010, men de seneste års sænkede tilskud til disse kommuner fortsat.
I afsnittet beskrives en alternativ udligningsmodel, som ikke er geografisk opdelt, men kun bestående af statstilskud,
landsudligning og en enkelt landsdækkende supplerende udligning, som flytter midler fra kommuner med højeste
strukturelle overskud til kommuner med højeste strukturelle underskud. Modellen kan tilpasses gennem justering af
udligningsniveauer m.v. En sådan model ville både løse konjunkturfølsomheden i 2009-ordningen, være enklere og
mere i tråd med folketingets hyppigt fremførte ønske om mere ensartet serviceniveau for borgerne i hele landet.
Der er behov for en grundlæggende diskussion om udligningsniveauet i Danmark. Såfremt denne diskussion ikke kan
tages på nuværende tidspunkt, er et grundlæggende problem ikke løst og det må forventes, at diskussionen om
udligningssystemet vil fortsætte.
Frygt for ændring i byrdefordelingen bør ikke føre til, at en række kommuner vilkårligt fastlåses i en økonomisk
uholdbar situation. Overgangsordninger kan naturligvis anvendes.
Ordningen til begrænsning af overudligning er ikke længere velbegrundet efter at skatteligningen er flyttet fra
kommunerne til staten.
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Diskussion om udligningsgrad
Ved fremlæggelse af lovforslaget i 2006 om nyt udligningssystem fremgår:
”På grundlag af Finansieringsudvalgets rapport må det vurderes, at et udligningsniveau på cirka 50 procent vil være
nødvendigt for at neutralisere en afskaffelse af de hidtidige særordninger. Herudover er der imidlertid enighed om, at
det nuværende udligningsniveau mellem landets kommuner er for lavt. Det nuværende udligningsniveau har rødder
tilbage i en situation, hvor der mellem landsdelene var betydelige forskelle i borgernes forventninger til og behov for
kommunal service, og det er partiernes opfattelse, at dette billede har ændret sig væsentligt. Samtidig har det
nuværende system medvirket til at forstærke de økonomiske forskelle mellem kommuner med forskelligt
beskatningsgrundlag i takt med, at kommunernes udgifter på de budgetgaranterede områder er vokset, og
kommunerne har fået tilført nye opgaver. Der er derfor enighed om allerede i 2007 at gennemføre en forhøjelse af
det generelle udligningsniveau fra 45 til 58 procent. Samtidig fastsættes det fremtidige niveau for det særlige
udligningsloft til 92 procent mod i dag 90 procent. Ved fastsættelsen af udligningsniveauet er der som hidtil også
taget hensyn til, at omkostningsniveauet er forskelligt mellem kommunerne i de forskellige egne af landet.”

Den nævnte stigning i kommunernes udligningsniveau skal dog tages med forbehold, idet den kun gælder for den del
af opgaverne, som blev varetaget af kommunerne før kommunesammenlægningen. For så vidt angår den del, som
blev overtaget fra amterne, er der tale om et fald i udligningsgraden, idet udligningsniveauet mellem amterne var
betydeligt højere.
I takt med at Folketinget i stigende grad stiller forventninger om et ensartet serviceniveau i kommunerne, er det
nødvendigt at udligningsgraden hæves således, at kommunerne får mere ens muligheder for at levere et ensartet
serviceniveau.
I afsnittet om udviklingen i kommunernes udgifter på forskellige sektorområder fremgår eksempelvis af Figur 11 side
27, at skoleudgifterne især er steget i kommuner, med i forvejen høje udgifter og faldet i kommuner med i forvejen
lave skoleudgifter. Af tidligere undersøgelser fremgår, at netop udgifterne til skoleområdet er påvirket af
kommunernes ressourcer.
I Danmark er udligningsgraden kun høj i hovedstadsområdet og af varierende højde i resten af landet.
Såfremt der ikke gøres op med forskellene i udligningsniveauer og sikres en højere udligningsgrad for landet som
helhed, må diskussionen forventes at blusse op igen og igen.

En geografisk urimelig byrdefordeling – samspillet mellem
hovedstadsudligningen og tilskud til ugunstigt stillede kommuner
I tidligere afsnit blev trinvist redegjort for effekten af de nuværende udligningsordninger.
Landsudligningen sikrer en basis-udligning på de 58 % finansieret ved nedsættelse af statstilskuddet til alle
kommuner.
For kommunerne i hovedstadsområdet suppleres hovedstadsudligningen med yderligere 27 %, således at den
samlede udligningsgrad bliver op til 85 %12.
Til 59 ud af 64 kommuner udenfor hovedstadsområdet, som har et strukturelt underskud over grænseværdien,
tildeles et supplerende tilskud på 32 % af den del af underskuddet som ligger udover grænseværdien13. Tilskuddet
finansieres af alle kommuner.
12

Idet der ses bort fra at det strukturelle underskud beregnes forskelligt i de to ordninger og fra betydningen af korrektionen i

hovedstadsudligningen, som sikrer samlet neutralitet af ordningen.
13

Opgjort som 25% af de gennemsnitlige drifts- og anlægsudgifter. Fra og med tilskudsåret 2010 ændres denne grænseværdi til 96,5 % af det

gennemsnitlige strukturelle underskud, jf. Indenrigs- og socialministeriets Kommunernes udligning og generelle tilskud 2010. Herved er yderligere
vækst i puljen til ugunstigt stillede kommuner er begrænset.
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Der er 5 kommuner udenfor hovedstadsområdet, som ikke kaldes ugunstigt stillede i tilskudsudmeldingen for 2009,
og som har betydeligt større strukturelt underskud.
Disse 5 kommuner er i særlig grad blevet ramt af den hidtidige udligningsordning.
I Figur 41 vises, at hovedstadsområdets kommuner via ekstraudligningerne hovedstadsudligningen / tilskud til
ugunstigt stillede kommuner udlignes på et højere niveau end kommuner med tilsvarende strukturelt underskud
udenfor hovedstadsområdet.

Figur 41

Tilskud til ugunstigt stillede kommuner og hovedstadsudligning pr. indbygger sammenholdt
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I figuren er kommunernes nettogevinst ved hovedstadsudligningen og tilskud til ugunstigt stillede kommuner inklusiv
finansieringen heraf plottet (Y-aksen) i forhold til kommunernes strukturelle underskud før udligning (X-aksen).
Det fremgår at alle kommuner med strukturelt overskud (punkter til højre for Y-aksen) er bidragydere. Kommuner
med strukturelt underskud (punkter til venstre for Y-aksen) kan derimod enten være bidragydere eller modtagere.
Hovedstadskommuner er markeret med blå punkter. De mørkeblå kommuner er bidragydere til
hovedstadsudligningen og (ligesom alle andre kommuner) bidragydere til finansiering af tilskud til ugunstigt stillede
kommuner.
De lyseblå er modtagere af hovedstadsudligning, men er samtidig med til at finansiere tilskud til ugunstigt stillede
kommuner. Derfor er enkelte af de lyseblå hovedstadskommuner trods tilskuddet fra hovedstadsudligningen alligevel
netto bidragydere (under x-aksen).
De gule punkter viser kommuner udenfor hovedstadsområdet, som modtager tilskud som ugunstigt stillede
kommuner i et omfang, som overstiger deres eget bidrag til finansieringen af ordningen.
De røde punkter viser kommuner udenfor hovedstadsområdet, som ikke modtager eller modtager mindre i tilskud
som ugunstigst stillet end bidraget til finansiering af ordningen.
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Igennem de senere år er kommunernes strukturelle underskud steget (og finansieret ved øget balancetilskud). Set i
forhold til hvordan en tilsvarende figur ville se ud for et par år siden, har kommunerne flyttet sig fra højre mod
venstre i retning af et større strukturelt underskud.
Det skrå plan vist ved de gule punkter har derimod ikke har flyttet sig i nær samme grad som kommunernes
strukturelle underskud. Derfor er flere og flere kommuner blevet fanget op af tilskudsordningen for ugunstigt stillede
kommuner og i figuren skubbet op ad det skrå plan, dvs. modtaget øget tilskud.
Figur 41 illustrerer samtidig, at hovedstadskommuner med strukturelt underskud udlignes med et større tilskud pr.
indbygger end kommuner udenfor hovedstadsområdet. Hovedstadskommunerne vist ved de lyseblå og mørkeblå
punkter, ligger med lidt variation om et skråt plan som ligger højere end planet med de gule punkter.
Forskellen er i øvrigt størst for kommuner, hvis underskud ligger lige omkring grænsen for ugunstigt stillede
kommuner (i 2009 på 12.560 kr. pr. indbygger).
Når hovedstadskommunerne ikke præcist ligger på en ret linje, skyldes det at hovedstadsudligningen udmåles ud fra
lidt andre udgiftsbehovskriterier end landsudligningen og det strukturelle underskud, som er afbildet på X-aksen er
beregnet ud fra landsudligningens udgiftsbehov.
Fra 2010 fastlægges afgrænsningen for ugunstigt stillede kommuner til 96,5 % af det landsgennemsnitlige
strukturelle underskud i stedet som hidtil 25 % af de gennemsnitlige nettodriftsudgifter. Dette betyder, at stigende
underskud i kommunerne, som finansieres via balancetilskuddet, ikke længere vil forskyde byrdefordelingen ved at
tildele yderligere tilskud til de ugunstigt stillede kommuner. Dermed sikres de øvrige kommuner imod yderligere
nedgang i statstilskuddet for at finansiere øgede tilskud til de ugunstigt stillede kommuner. Omvendt vil balancen i
byrdefordelingen dog heller ikke rulle tilbage, hvis det statslige balancetilskud nedsættes.
Hermed er den nuværende byrdefordeling fastfrosset. Til illustration af betydningen heraf vises Figur 42, hvordan
alternative afgrænsninger af ugunstigt stillede kommuner påvirker tilskuddet til Favrskov kommune, som i 2009 har
et strukturelt underskud på 11.775 kr. pr. indbygger, dvs. lidt under grænsen i 2009 for ugunstigt stillede kommuner
på 12.560 kr. pr. indbygger.
Figur 42

Tilskud ved alternative grænser for ugunstigt stillede kommuner. Favrskov kommune er
anvendt som eksempel
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Figuren viser, at ved stigende grænseværdi for ugunstigt stillede kommuner, ville tilskuddet for Favrskov kommune
stige betydeligt. Ved faldende grænseværdi ville tilskuddet først falde, men derefter stige igen, når grænsen bliver så
lav, at Favrskov kommune modtager tilskud som ugunstigt stillet kommune i et omfang som overstiger bidraget til
ordningen.
For Favrskov kommune er fastfrysning af afgrænsningen således sket på noget nær det dårligst tænkelige niveau.
Næsten tilsvarende gælder også for de andre af de 6 østjyske kommuner.

I Figur 43 vises den samlede effekt af de to overbygninger til landsudligningen i samme grafiske præsentation som i
øvrigt anvendes i notatet. Hovedstadsudligningen, som alene flytter midler indenfor hovedstadsområdet og tilskud til
ugunstigt stillede kommuner, som flytter penge fra samtlige kommuner til de ugunstigt stillede.
Kommunerne er i figuren sorteret således, at kommuner med størst strukturelt overskud er placeret længst til
venstre i figuren og kommuner med størst strukturelt underskud er placeret længst til højre i figuren.
Figuren viser, at de to overbygninger til landsudligningen naturligvis forøger de strukturelle underskud (eller dæmper
de strukturelle overskud) hos de bedst stillede kommuner. Og modsat formindskes de strukturelle underskud i de
kommuner, der som udgangspunkt har de største strukturelle underskud.

Figur 43

Ændring i strukturelle underskud som følge af hovedstadsudligning og tilskud til ugunstigt
stillede kommuner
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Hovedstadskommuner med betydende strukturelle underskud får imidlertid reduceret deres underskud betydeligt
mere end ugunstigt stillede kommuner med tilsvarende strukturelt underskud. Se kommunerne vist yderst til højre i
figuren.
Læg også mærke til kommunerne i midten af figuren. Her får hovedstadskommuner reduceret deres strukturelle
underskud, medens ikke hovedstadskommuner får deres strukturelle underskud forøget af ordningerne.
De seks østjyske kommuner (se pilene) samt Fanø og i mindre grad enkelte andre jyske kommuner får forøget deres
strukturelle underskud i samme grad som hovedstadskommuner med betydeligt bedre udgangssituation, medens
hovedstadskommuner med tilsvarende eller mindre strukturelt underskud end de seks vækstkommuner får deres
underskud vendt om til et overskud gennem udligningen.
Denne geografiske forskelsbehandling forekommer ikke velbegrundet.
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Hvis de 6 østjyske kommuner lå i hovedstadsområdet ville de modtage betydeligt højere udligningstilskud, end de
faktisk gør i dag.
Deres strukturelle underskud ville som nu blive udlignet med landsudligningens 58 %, men dertil kommer en
hovedstadsudligning på 27 % af det fulde strukturelle underskud opgjort ifølge Hovedstadsmodellen.
For Syddjurs (og Hedensted beregnet ud fra statsgaranterede udskrivningsgrundlag) ville nuværende tilskud til
ugunstigt stillede kommuner naturligvis bortfalde, men da dette kun beregnes som 32 % af den del af det strukturelle
underskud, som ligger udover grænsen på 12.560 kr. pr. indbygger, ville hovedstadsudligningen udløse betydeligt
mere.
Eksempelvis ville Syddjurs kommune ved statsgaranteret tilskudsberegning miste 14,9 mio. kr. i tilskud som ugunstigt
stillet kommuner, men modtage 116,4 mio. kr. i udligningstilskud.
Syddjurs - som er lidt mindre end Høje Tåstrup - ville samlet set opnå et bloktilskud på 564 mio. kr., hvilket er 91,7
mio. kr. mere end i dag. Høje Tåstrup modtager 651 mio. kr.
Ovennævnte tal er naturligvis blot en illustration af konsekvensen, hvis de 6 kommuner kunne ”flytte” til
hovedstaden, idet formålet er, at illustrere en pointe. Såfremt hovedstadsudligningen udvidedes til at omfatte
samtlige kommuner, ville tallene naturligvis se anderledes ud.
Det er indlysende, at de finansieringsmæssige fordele for kommuner med strukturelt underskud ved geografisk at
være placeret i hovedstadsområdet, muliggør et væsentlig højere økonomisk serviceniveau – eller lavere
beskatningsniveau - end for kommuner med tilsvarende strukturelt underskud andre steder i landet.

Tabel 8 Mertilskud til østjyske kommuner, hvis de lå i hovedstaden
Mertilskud
Mertilskud i procent af
beskatningsgrundlaget
1000 kr.
1000 kr.
746 Skanderborg
52.050
0,62%
727 Odder
34.730
1,10%
740 Silkeborg
164.750
1,30%
710 Favrskov
103.040
1,64%
766 Hedensted
120.990
1,87%
706 Syddjurs
91.690
1,57%
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Balancetilskuddet påvirker byrdefordelingen
Siden tilskudsudmeldingen for 2007 og frem til tilskudsudmeldingen for 2009 er balancetilskuddet øget med 10,9
mia. i realkroner for at kompensere for de stigende strukturelle underskud i kommunerne. Det stigende underskud er
dels en følge af skattereformen, ”Lavere skat på arbejde” og dels en følge af konjunkturmæssige forhold, idet
Finansministeren med finansudvalgets tilslutning kan forhøje eller nedsætte bloktilskuddet under hensyn til
udviklingen i kommunernes økonomi.
Byrdefordelingen i den hidtidige udligningsordning har været meget følsom overfor ændringer i bloktilskuddet.
For at illustrere dette er der lavet et regneeksempel.
Hvis der ikke havde været en skattereform og udskrivningsgrundlaget var steget 5,85 % mere over de to år, ville
balancetilskuddet ikke være blevet hævet med de 10,9 mia. kr.
Set under ét ville kommunernes økonomi under ét have været uændret.
Men for de 6 vækstkommuner betyder det et tab på 67 mio. kr. årligt som følge af forskydningen i finansieringen.
Knap halvdelen heraf skyldes udligningskonsekvensen af skattereformen.
Konjunkturændringer vil også fremover give anledning til omfordelinger. Med udligningssystem for 2009 ville den
nuværende finanskrise have kostet de 6 kommuner yderligere udligningstab på 8-9 mio. kr. for hvert procentpoint,
som udskrivningsgrundlaget viger som følge af finanskrisen.
Den ændring i afgrænsningen af ugunstigt stillede kommuner, som er indført fra 2010 (hvor afgrænsningen
fastlægges til 96,5 % af det gennemsnitlige strukturelle underskud i stedet for 25 % af de gennemsnitlige
nettodrifts- og anlægsudgifter), betyder, at fremtidige udligningstab som følge af finanskrise vil være bremset.
Dette ændrer imidlertid ikke på, at nogle kommuner fortsat må leve med, at deres årlige tilskud og udligning også
fremadrettet allerede er forringet betydeligt som følge af udviklingen fra 2007-9, jf. foregående afsnit.

Stigningen i balancetilskuddet på 10,9 mia. kr. er ”spist op” af øget landsudligning og tilskud til ugunstigt stillede
kommuner, hvorved statstilskuddet er stort set uændret i forhold til 2007.
Den forøgede udligning har givet mindre forskelle i de strukturelle underskud kommunerne imellem, men har kostet 5
af de 6 østjyske kommuner betydende tab som følge af samspillet mellem udligningsordningerne.
For at beregne den byrdefordelingsmæssige konsekvens af finansieringsomlægningen, er der foretaget en beregning
af, hvordan kommunernes strukturelle underskud efter udligning ville have været, såfremt udskrivningsgrundlagene
havde udviklet sig i en sådan takt, at balancetilskuddet kunne have været holdt uændret.
Alle beregninger er foretaget ud fra tallene i velfærdsministeriets tilskudsudmelding for 2009 (juli 2008). Der er
således ikke taget hensyn til eventuel selvbudgettering hos enkelte kommuner, herunder Hedensted kommune.
Såfremt udskrivningsgrundlagene var steget med yderligere 5,85 % ville der udskrives 10,9 mia. kr. mere i
indkomstskat, hvorved balancetilskuddet kunne være holdt uændret.
Hermed ville landsudligningen være beregnet af mindre strukturelle underskud og udløse 6,3 mia. kr. mindre.
Tilskud til ugunstigt stillede kommuner ville udløse 1,7 mia. kr. mindre, hvorved 48 kommune ville modtage tilskud
som ugunstigt stillede kommuner mod 59 kommuner i tilskudsudmeldingen for 2009. Den faktiske udvikling i antal
ugunstigt stillede kommune har faktisk været endnu større, nemlig fra 35 kommuner ved tilskudsudmeldingen for
2007. Andre strukturelle forhold har således også indvirket.
Resten på 2,9 mia. kr. ud af de 10,9 mia. kr. ville hermed resultere i et mindre statstilskud.
For de 6 østjyske kommuner ville det betyde ændrede strukturelle underskud som vist i Tabel 9:
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Tabel 9

Ændring i udlignede strukturelle underskud ved vækst i udskrivningsgrundlaget i stedet for
øget balancetilskud
Ekstra skat
LandsTilskud til
StatsSamlet
Netto-effekt af vækst i
ved vækst i udligning
ugunstigt
tilskud
tilskud
udskrivningsgrundlaget
udskrivstillede
inklusiv
ningsgrundl
kommuner
overaget
udligning
1000 kr.
1000 kr.
1000 kr.
1000 kr.
1000 kr.
1000 kr. % af besk.
grundlaget
746 Skanderborg
112.000
-64.732
0
-29.775
-94.580
17.420
0,20 %
727 Odder
40.902
-23.640
0
-11.461
-35.130
5.772
0,17 %
740 Silkeborg
173.656
-98.006
0
-46.612 -144.740
28.916
0,22 %
710 Favrskov
85.328
-48.730
0
-24.305
-73.100
12.228
0,18 %
766 Hedensted
85.059
-49.964
-1.780
-24.284
-76.090
8.969
0,13 %
706 Syddjurs
75.115
-43.944
-14.915
-21.982
-80.900
-5.785
-0,09 %
I alt
572.060
-329.016
-16.695 -158.419 -504.540
67.520
+ angiver gevinst og - angiver tab ved vækst i udskrivningsgrundlaget i stedet for balancetilskud
Tabellen viser konsekvenserne for de seks østjyske kommuner af, hvis udskrivningsgrundlaget i alle landets
kommuner var vokset med yderligere 5,85 % fra 2007 til 2009, således at der ikke havde været behov for at øge
balancetilskuddet med 10,9 mia. kr.
For de seks kommuner ville det have udløst 572 mio. kr. mere i indkomstskat, medens kommunerne via
udligningsordningen ville have mistet 504 mio. kr.
Nettoresultatet for de seks kommuner ville dermed være en gevinst på 67,5 mio. kr. hvis finansieringen fortsat kom
fra de kommunale skatter.
Eller omformuleret, forskydningen fra skatter til balancetilskud har medført tab. Fem af de seks vækstkommuner har
mistet 73,3 mio. kr., medens Syddjurs har vundet 5,7 mio. kr. på den byrdefordelingsmæssige omfordeling, der er en
følge af det øgede balancetilskud til finansiering af de strukturelle underskud i kommunerne under ét.

Såfremt denne forskydning i kommunernes finansiering ikke var sket, ville konsekvenserne for samtlige kommuner
have været, som fremgår af Figur 44.
Konsekvenserne af, at forskydningen faktisk er sket, fremgår af tabelbilaget, side 207.
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Såfremt væksten i udskrivningsgrundlaget havde været så stor, at balancetilskuddet ikke måtte sættes op, ville en
række kommuner have mindre strukturelle underskud efter udligning. Hovedstadskommunerne, de 5 østjyske
kommer samt Fanø har i alt mistet 760 mio. kr., som er tilflydt de ugunstigt stillede kommuner.
Tabet for 5 af de østjyske kommuner er fra ca. 200 til over 300 kr. pr. indbygger.

De ugunstigt stillede kommuner har haft gevinst op imod 400 kr. pr. indbygger i forhold til hvis balancetilskuddet ikke
måtte øges.
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Skattereformens byrdefordelingsmæssige konsekvens
En del af de 10,9 mia. kr. i øget balancetilskud har baggrund i faldet i udskrivningsgrundlagene som konsekvens af
skattereformen ”Lavere skat på arbejde”.
Lovforslag blev vedtaget i Folketinget den 23. oktober 2007.
Lavere skat på arbejde skulle opnås gennem:
a.
b.
c.
d.

Suspension af SP-bidraget i 2008
Forhøjet procentsats og grundbeløb for beskæftigelsesfradraget til 4,25 % i 2009
Hævet personfradrag med 500 kr. i 2008 og yderligere 500 kr. i 2009.
Forhøjelse af overførselsindkomsterne med 0,6 % i 2008.

Ifølge KLs budgetvejledningsskrivelse G.1-1/2009 forventes kommunernes skatteindtægter i 2009 at blive
reduceret med 4,6 mia. kr. som følge af skattereformen.
Tabel 3
Skønnet provenumæssige konsekvenser af "Lavere skat på arbejde"
Samlet mer/mindre provenu af de nye initiativer i mio. kr.
2008
2009*
Suspension af SP
2.420
Forøgelses af personfradraget
-540
-1.633
Forøgelses af beskæftigelsesfradrag
-2.505
-2.983
Forhøjelse af overførselsindkomsterne
135
I alt
-489
-4.616
Samlet virkning for selvbudgetterings kom., som neutraliseres
-401
Anm. * Skøn på baggrund af en reguleringsprocent på 4,1 pct.
Kilde: Budgetvejledning G-1-1/2009

Det kommunale skattetab i 2009 er væsentlig højere end i 2008, fordi suspensionen af SP-bidraget i væsentlig grad
er med til at finansiere forøgelsen af fradrag i 2008.
Ved finansloven for 2009 er SP-bidraget også suspenderet i 2009. Ifølge oplysninger fra KL vil kommunerne
imidlertid blive stillet svarende til, hvis SP-bidragets suspension ikke var forlænget, idet man vil stille kommunerne
svarende til forudsætningerne på aftaletidspunktet.
I Velfærdsministeriets tilskudsberegning for 2009 er kommunerne kompenseret for skattereformens virkning på 4,6
mia. kr. via balancetilskuddet, idet beregningen er lavet før finanslovsvedtagelsen.
Skattereformen aftaltes i efteråret 2007 og indgik derfor ikke i tilskudsberegningerne for 2008. KL skriver i G11/2009 herom, at kommuner, som har valgt statsgaranti, ikke berøres af skattereformen vedr. året 2008.
Selvbudgetteringskommuner vil få virkningen af skattereformen neutraliseret i 2011 i forbindelse med
efterreguleringen – dvs. at såvel skatteindtægter som bloktilskud reguleres ifølge skattereformen
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Tekstboks:
Skatteomlægningen Lavere skat på arbejde forfordeler kommuner med befolkningstilvækst.
Skatteomlægningen, som gennemføres i 2008 og 2009, indebærer en forhøjelse af
personfradraget og beskæftigelsesfradraget, og dermed en indsnævring af det
kommunale udskrivningsgrundlag. I forhold til tilskuds- og udligningssystemet
bevirker skatteomlægningen dermed en stigning i de beregnede strukturelle
underskud, som er grundlaget for opgørelsen af tilskud og udligning.
Tabet af skatteprovenu på tværs af landets kommuner som følge af Lavere skat på
arbejde er forholdsmæssigt af samme størrelse, og kommunerne er samlet set
kompenseret fuldt ud for omlægningen. Men på grund af den tekniske indretning
af finansieringssystemet forfordeles kommuner med en lav marginal
udligningsgrad, herunder fem af de seks vækstkommuner. I det konkrete tilfælde
ville en fordeling af kompensationen efter beskatningsgrundlaget have stillet
kommunerne ens.
Skatteomlægningen indeholder to elementer, som påvirker kommunernes
beskatningsgrundlag.
For det første forhøjes beskæftigelsesfradraget fra 2,5 pct. i 2007 til 4,0 pct. i 2008
og yderligere til 4,25 pct. i 2009. Det maksimale fradrag hæves til 13.100 kr. i
2009. For det andet forhøjes personfradraget med 1.000 kr. over to år.
I henhold til lovbemærkningerne udgør det afledte provenutab for kommunerne
under ét godt 4,1 mia. kr. (2008-pris- og lønniveau). I Økonomiaftalen for 2009 er
provenutabet endeligt opgjort til 4,6 mia. kr., hvilket kommunerne kompenseres
for via balancetilskuddet.
Ændringerne svarer til en indsnævring af kommunernes udskrivningsgrundlag
med 2,5 pct. og en tilsvarende reduktion af udskrivningen
Selv om suspenderingen af SP-bidraget ved finansloven i efteråret 2008 blev forlænget til 2009, forventes ifølge
oplysninger fra KL, at kommunerne - ligesom vedr. 2008 - bliver stillet på samme måde, som ved aftaleindgåelsen.
Det betyder, at kommunerne påvirkes af den fulde effekt af skattereformen og kompensationen herfor i 2009.
Uanset finanslovsaftalen om fortsat suspension af SP-bidraget, er den oprindelige skattereform, Lavere skat på
arbejde, derfor forudsat i efterfølgende beregninger.

I dette afsnit belyses de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af den samlede skattereform ved sammenligning med
en alternativ gennemregning af bloktilskudstildelingen under forudsætning af, at skattereformen ikke var
gennemført.
Ifølge §1 i bekendtgørelse om fastsættelse af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommunerne for 2009
er kommunernes udskrivningsgrundlag fremskrevet med 11,8 % i forhold til et korrigeret udskrivningsgrundlag for de
enkelte kommuner i 2006, idet grundlaget er korrigeret for overførslen af provenuet af aktieindkomstskat, skat af
begrænset skattepligtige til staten samt de skønnede virkninger af lov om lavere skat på arbejde, som beregnet af
Velfærdministeriet.
Efterfølgende beregninger er som følger af detaljerede oplysninger udarbejdet under to alternative forudsætninger:
1. Kommunefordelte konsekvenser af skattereformen beregnet på baggrund af notat af 5. september 2007 fra
Skatteministeriet. Skatteministeriet har i sit notat forsøgt at beregne de økonomiske konsekvenser for borgerne.
2. Skattemæssige konsekvenser af skattereformen fordelt på kommuner svarende indbyggertal.
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De seks østjyske kommuners samlede tab som følge af fald i skatteprovenue og andel af øget balancetilskud fremgår
af Tabel 10.

Tabel 10

Ændret skat og tilskud uden skattereform
Ekstra skat
Mertilskud
Nettoeffekt af
uden
uden
skattereformen
skattereform
skattereform
Merskat jf.
Skat fordelt
jf. notat fra
jf. notat fra
notat
pr. indb.
Told/Skat
Told/Skat
Told/Skat
1000 kr.
1000 kr.
1000 kr.
1000 kr.
746 Skanderborg
48.924
-40.470
8.454
8.703
727 Odder
17.123
-14.590
2.533
3.346
740 Silkeborg
73.386
-60.500
12.886
15.414
710 Favrskov
39.139
-32.300
6.839
7.567
766 Hedensted
34.247
-31.840
2.407
4.694
706 Syddjurs
31.801
-37.860
-6.059
-5.190
I alt
244.620
-217.560
27.060
34.534
+ angiver tab ved skattereformen, - angiver gevinst ved skattereformen
Det fremgår af tabellen, at de østjyske kommuners skattemæssige provenu efter skattereformen beregnet ud fra
notat fra Told/Skat ville falde med 244,6 mio. kr., som kompenseres af ekstra bloktilskud på i alt 217,5 mio. kr.,
hvorved skattereformen giver et samlet tab på 27 mio. kr. for de seks kommuner. Fem af de 6 kommuner har lidt et
indtægtstab ved reformen, medens Syddjurs kommune har haft gevinst.
Hvis de skattemæssige provenutab ved skattereformen alternativt forudsættes fordelt med et ensartet beløb pr.
indbygger, bliver resultatet et lidt større tab for kommunerne. Hvilken af de to beregninger, der er mest korrekt, er
vanskeligt at afgøre, men de to beregninger antyder en størrelsesorden.

De byrdefordelingsmæssige konsekvenser for samtlige kommuner beregnet ud fra indbyggerfordelt skattetab
fremgår af Figur 45.
Figuren viser, at de ugunstigt stillede kommuner ville få større strukturelle underskud, hvis skattereformen ikke var
vedtaget. Skattereformen har således mindsket deres strukturelle underskud.
Alle kommuner, som ikke modtager tilskud som ugunstigt stillede, har ved skattereformen fået større strukturelt
underskud.
Skattereformen har dermed foretaget en byrdefordelingsmæssig forskydning – øget udligning -, idet
hovedstadsområdet har mistet netto 283 mio. kr., som er flyttet til de ugunstigt stillede kommuner, som desuden
har modtaget ovennævnte ca. 35 mio. kr. fra vækstkommunerne.
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Figur 45

Ændring i kommunernes strukturelle underskud, såfremt skattereformen ikke var vedtaget
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Byrdefordelingsmæssig ændring ved lavere økonomisk vækst
De økonomiske konsekvenser af finanskrisen ville ved det hidtidige udligningssystem have ført til yderligere tab for
de 6 østjyske kommuner som direkte følge af balancetilskuddets skævvridende effekt for byrdefordelingen.
Som følge af ændringen af udligningssystemet fra 2010, noteres med tilfredshed, at dette nu ikke længere tilfældet.

Byrdemæssig konsekvens af udlægning af opgaver for 1 mia. kr.
De økonomiske konsekvenser af udlægning af yderligere opgaver til finansiering over bloktilskuddet ville ved det
hidtidige udligningssystem have ført til yderligere tab for de 6 østjyske kommuner som direkte følge af
fordelingsnøglen i bloktilskudssystemet.
Under forudsætning af, at udgiftsbehovsberegningen tilpasses i forhold til nye opgaver, noteres med tilfredshed, at
dette nu ikke længere er tilfældet som følge af ændringen i udligningssystemet fra 2010.
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Ny forenklet udligningsmodel
En mere enkel og retfærdig udligningsmodel
Den nuværende udligningsmodel har vist sig meget følsom overfor økonomiske udvikling, som kommunerne har
oplevet siden modellens indførelse i 2007. Samtidig giver modellen en ikke velbegrundet geografisk byrdefordeling,
som giver anledning til en urimelig forskel i serviceniveau overfor borgerne i øst- og vestdanmark.
Dette afsnit anviser en ny og enklere model, som er i stand til at løse udligningsopgaven uden disse
uhensigtsmæssigheder og som vil kunne erstatte den nuværende udligningsmodel, såfremt der er politisk ønske
herom.
I modellen fastholdes den nuværende landsudligning, men med en højere udligningsgrad. Hovedstadsudligning og
udligningstilskud til ugunstigt stillede kommuner samles til en mindre omfattende udligningsordning, som ligesom
Robin Hood tager fra de få rigeste og giver til de få fattigste.
I dette afsnit behandles alene den overordnede sammensætning af udligningsordningerne, medens udmåling af det
strukturelle underskud behandles i efterfølgende afsnit.
Modellen beregner således ud fra de data om kommunernes indtægter og udgiftsbehovskriterier, som angivet i
tilskudsmeddelelsen for 2009. Der er dermed ikke taget hensyn til de skønnede indtægter i de forholdsvis få
kommuner, som i 2009 har valgt at selvbudgettere.
Modellen sammenligner strukturelle underskud som følger af nuværende model med beregnede strukturelle
underskud i alternative modeller.

A. Landsudligningen
Ifølge lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner modtager kommune med strukturelt underskud14
et udligningstilskud, der beregnes ved en procentdel af det strukturelle underskud pr. indbygger.
Kommuner med strukturelt overskud bidrager til ordningen med samme procentdel af kommunens strukturelle
overskud.
Muligheder for ændring af landsudligningen:
1) Beregningen af det strukturelle underskud / overskud.
Dette betragtes som et udligningsteknisk anliggende, der tages op i et senere afsnit.
2) Udligningsgraden.15
Notatet beskriver konsekvensen af en øget udligningsgrad ved samtidig afskaffelse eller ændring af
hovedstadsudligning og udligning for ugunstigt stillede kommuner.

14

Det strukturelle underskud pr. indbygger er forskellen mellem kommunens udgiftsbehov pr. indbygger og kommunens beregnede
skatteindtægter pr. indbygger ved et gennemsnitligt beskatningsniveau.

15

Udligningsgraden i landsudligningen er fastsat til 58%.
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B. Udligningen for ugunstigt stillede kommuner
Ifølge lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner ydes et årligt tilskud16 til kommuner udenfor
hovedstadsområdet, hvis strukturelle underskud pr. indbygger overstiger en bestemt grænseværdi17.
Tilskuddet beregnes som en procentdel af den del af det strukturelle underskud pr. indbygger, som overstiger
grænseværdien.
Efter beregningen af tilskuddet foretages eventuel korrektion for overudligning.

Muligheder for ændring af udligningstilskud til ugunstigt stillede kommuner:
1) Den geografiske afgrænsning.
a) Muligheden for at afskaffe ordningen helt vurderes.
b) Lade ordningen afgrænse til en geografisk mindre kreds af udkantskommuner vurderes ikke yderligere.

2) Andre mulige afgrænsningskriterier end det geografiske.
Der er ikke gjort overvejelser om andre kriterier for afgrænsning end de nævnte.
3) Grænseværdien på 25 % af de gennemsnitlige nettodrifts- og anlægsudgifter.
a) Såfremt ordningen skal eksistere ved siden af en stærkere landsudligning, vurderes tilpasning af
grænseværdien således at færre kommuner omfattes.
b) Grænseværdien kan hægtes op på andet end de gennemsnitlige udgifter, jf. ændringen fra 2010.
4) Beregningsmodellen for strukturelt underskud18:
Det er ikke fokus for dette notat af se på ændring af beskatningsgrundlag og behovskriterier.
5) Udligningsgraden19.
Hvis ordningen ikke afskaffes helt, undersøges tilpasning af udligningsgraden i forhold til de øvrige ordninger.

C. Hovedstadsudligningen
Ifølge lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner modtager kommuner i hovedstadsområdet et
tilskud, hvis de har strukturelt underskud. Kommuner med strukturelt overskud bidrager til ordningen. Tilskuddet
beregnes som en procentdel af det strukturelle underskud pr. indbygger. Ordningen er udgiftsneutral.
Efter beregningen af tilskuddet foretages eventuel korrektion for overudligning.
Muligheder for ændring af hovedstadsudligningen:
1) Den geografiske afgrænsning af hovedstadsområdet.
16

Der anvendes samme beregnede strukturelle underskud, som i landsudligningen.

17

Grænseværdien er i 2009 fastlagt ved 25% af de gennemsnitlige kommunale nettodrifts- og anlægsudgifter pr. indbygger. Fra 2010 ændres

afgrænsningen til 96,5 % af det landsgennemsnitlige strukturelle underskud.
18
Den nuværende model anvender samme beregningsgrundlag som landsudligningen, dvs. beregnede skatteindtægter ved et landsgennemsnitligt
beskatningsniveau og beregnede udgiftsbehov ved aldersbetingede og socioøkonomiske betingede udgiftsbehov.
19

Udligningsgraden for ugunstigt stillede kommuner er i loven fastlagt til 32%.
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a) Ordningen kan afskaffes helt.
b) Herudover vurderes geografisk ændret afgrænsning ikke.
2) Andre mulige afgrænsningskriterier end det geografiske.
Vil ikke blive vurderet nærmere.
3) Beregningsmodellen for det strukturelle underskud20.
Det er ikke fokus for dette afsnit af se på ændring af beskatningsgrundlag og behovskriterier, men i en model,
hvor hovedstadsudligningen afskaffes, kan der være behov for vurdering af betydningen af de forskellige
kriterier i landsudligningen og hovedstadsudligningen.
4) Udligningsgraden21.
Dette kan overvejes, såfremt der viser sig behov for supplerende udligning i hovedstadsområdet.

Alternative modeller
Finansieringsudvalget undersøgte i sin rapport fra 2005, hvordan konsekvensen ville være ved en udligningsmodel
uden hovedstadsudligning.
Finansieringsudvalgets beregnede, at en sådan model ville have betydelige byrdefordelingsmæssige konsekvenser
med virkning over 2 % af beskatningsgrundlaget for flere kommuner i forhold til udvalgets hovedmodel (50 % i
landudligning, 35 % i hovedstadsudligning og 40 % i udligningstilskud til ugunstigt stillede kommuner).
Gevinsten ville være størst for kommuner med højt beskatningsgrundlag og tabet størst for vestegns-kommunerne.
Københavns kommune ville miste 720 mio. kr. ved denne model.
Finansieringsudvalget undersøgte også konsekvenserne af en udligningsordning med et højt udligningsniveau (70%
landsudligning, 15 % hovedstadsudligning og 20 % udligningstilskud til ugunstigt stillede kommuner).
Modellen var til gunst for kommunerne udenfor hovedstadsområdet, idet den flyttede ca. 1 mia. kr. fra
hovedstadsområdet til kommunerne udenfor hovedstaden.
I det følgende vurderes forskellige mulige justeringer og forenklinger af den nuværende udligningsmodel.

Model 1 – Ren landsudligningsmodel
Det første trin i undersøgelsen er, at vurdere de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af afskaffelse af
hovedstadsudligningen og udligningsordningen for ugunstigt stillede kommuner mod til gengæld at indføre en
stærkere udlignende landsudligning.
Dette er oplagt at overveje i den nuværende en udgangssituation, hvor alle på nær 5 kommuner alligevel er omfattet
af en af de to regionalt afgrænsede udligningsordninger.
Derfor er i model 1 beregnet de udlignede strukturelle underskud for kommunerne ved en landsudligning med 75%
(og hvor det resterende bloktilskud fordeles som statstilskud.

20

Beregningen af strukturelt underskud sker lidt anderledes end for landsudligningen, idet ordningen kun omfatter nogle af landsudligningens
kriterier og med andre vægte.
Desuden beregnes beskatningsniveauet på en måde, som sikre at tilskud og tilsvar i ordningen modsvarer hinanden.

21

Udligningsprocenten er ved lov fastlagt til 27%
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Middelværdien af de strukturelle underskud ved denne forenklede model er 413 kr. pr. indbygger og spredningen
udtrykt som den gennemsnitlige absolutte afvigelse herfra er på 1.734 kr. pr. indbygger, altså lidt større spredning
end den nuværende model (1.681 kr.)
Yderpunkterne er Gentoftes 9.001 kr. i overskud pr. indbygger til Lollands 4.499 kr. i underskud pr. indbygger.
De økonomiske konsekvenser for de 6 østjyske kommuner fremgår af Tabel 11.

Tabel 11

Udlignede strukturelle underskud ved udligningsmodel 1 sammenlignet med eksisterende
udligningsmodel
Kommune
Strukturelt
Ændring i strukturelt
Strukturelt
Kr. pr. indbygger
underskud /
underskud/ overskud
underskud /
overskud ved
ved model 1 i forhold
overskud efter
eksisterende
til eksisterende
udligning ved model
model
model
1
746 Skanderborg
727 Odder
740 Silkeborg
710 Favrskov
766 Hedensted
706 Syddjurs

-662
579
593
883
1.101
1.443

29
-371
-523
-553
-669
-519

-633
208
70
330
433
924

NB: - angiver strukturelt overskud, + angiver strukturelt underskud

De udlignede strukturelle underskud for samtlige kommuner fremgår af Figur 46 sammenholdt med nuværende
udligning, som er vist som rød kurve.
Figur 46

Strukturelle underskud ved udligningsmodel 1 sammenlignet med eksisterende udligningsmodel
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480 Nordfyn / Bogense
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615 Horsens
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260 Halsnæs
175 Rødovre
607 Fredericia
320 Faxe
370 Næstved
163 Herlev
340 Sorø
573 Varde
440 Kerteminde
530 Billund
851 Aalborg
329 Ringsted
840 Rebild
661 Holstebro
167 Hvidovre
410 Middelfart
657 Herning
791 Viborg
706 Syddjurs
169 Høje-Taastrup
621 Kolding
760 Ringkøbing-Skjern
630 Vejle
101 København
766 Hedensted
259 Køge
751 Århus
710 Favrskov
740 Silkeborg
727 Odder
217 Helsingør
151 Ballerup
336 Stevns
185 Tårnby
250 Frederikssund
746 Skanderborg
161 Glostrup
159 Gladsaxe
563 Fanø
270 Gribskov
253 Greve
210 Fredensborg
265 Roskilde
219 Hillerød
350 Lejre
147 Frederiksberg
240 Egedal
187 Vallensbæk
269 Solrød
190 Furesø
155 Dragør
201 Allerød
173 Lyngby-Taarbæk
230 Rudersdal
223 Hørsholm
157 Gentofte

Udlignet strukturelt underskud pr. indbygger

4.000,000

-4.000,000

-6.000,000

Strukturelt underskud pr. indbygger i
hovedstadsområdet
Strukturelt underskud pr. indbygger udenfor
hovedstadsområdet
Strukturelt underskud pr. indbygger 2009 efter samlet
udligning og tilskud inkl. Selskabsskat før simulering

-8.000,000

-10.000,000
Sorteret efter strukturelt underskud eksklusiv selskabsskat pr. indbygger før udligning

Den større spredning efter denne meget enkle udligning, viser sig særligt ved kommuner med henholdsvis store
strukturelle overskud og store strukturelle underskud.
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I model 1 er udligningsgraden 75 %, og dermed mindre end i nuværende ordninger og da landsudligningen samtidig
hovedsageligt finansieres af bloktilskudspuljen, medens nuværende hovedstadsudligning finansieres af
hovedstadskommuner med strukturelt overskud, bliver udligningseffekten for hovedstadskommunerne indbyrdes
mindre i model 1 end i den eksisterende model.
Derfor får de bedst stillede af hovedstadskommunerne betydelig gevinst ved model 1. Modsat får
hovedstadskommuner med strukturelt underskud tab ved modellen.
Kommuner udenfor hovedstadsområdet og som har største strukturelle underskud (højre side af Figur 46) vil efter
model 1’s udligning få et større strukturelt underskud end ved nuværende udligningsmodel.

Model 2 Landsudligning kombineret med Robin Hood-udligning
Det næste trin i undersøgelsen er derfor, om man kan opnå en tilfredsstillende udligning ved at kombinere
landudligningsmodellen med en landsdækkende model, som flytter penge fra de rigeste kommuner til de fattigste
kommuner – eksempelvis fra kommuner med strukturelt overskud til kommuner med de største strukturelle
underskud. Man kunne kalde det en Robin Hood–udligning.
I model 2 er landudligningen med 75 % derfor suppleret af en ordning, hvor de 15 % af kommunerne (=15
kommuner), som har størst strukturelt overskud eller mindste strukturelle underskud bidrager til de 15 % af
kommunerne, som har det største strukturelle underskud.22
Udligningen er beregnet således, at der beregnes grænseværdier for det strukturelle underskud som kendt fra
udligningsordningen for ugunstigt stillede kommuner, dog lægges grænserne her ved den 15. fraktil og ved den 85.
fraktil, således at en udvikling i andelen af omfattede kommuner ikke ændrer sig, som det er set ved ordningen for
ugunstigt stillede kommuner.
Kommuner med strukturelt overskud/underskud over grænseværdien ved den 15. fraktil yder et bidrag på 15 % af
den del af deres strukturelle overskud/underskud, som ligger udover denne grænseværdi.
Kommuner med strukturelt underskud over grænseværdien ved den 85. fraktil modtager et tilskud på 15 % af deres
strukturelle overskud, som ligger udover denne grænseværdi.
Eventuel nettoforskel mellem bidrag og tilskud reguleres over statstilskuddet.

22

Afgrænsningen kan også formuleres ved udligning af strukturelle underskud som afviger mere end en fastlagt procent fra det gennemsnitlige
strukturelle underskud, jf., den gennemførte model for ugunstigt stillede kommuner fra 2010, som fremkom efter skrivningen af dette afsnit.
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Figur 47

Strukturelle underskud ved udligningsmodel 2 sammenlignet med eksisterende
udligningsmodel
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Model 2 har således en udligningsgrad på 75 % generelt og 90 % på marginalen for de 15 rigeste og de 15 fattigste
kommuner.
De udlignede strukturelle underskud for samtlige kommuner vises i figur 14.
Resultatet er udligningsmodellen er herved, at hovedstadsområdets rigeste kommuner efter udligningen vil have et
lidt mindre strukturelt overskud end ved nuværende model.
Hovedstadskommuner med strukturelt underskud vil have tab ved modellen, men dog samme vilkår som ikke
hovedstadskommuner.23
For fattigste kommunerne udenfor hovedstadsområdet vil modellen kun have ubetydende ændringer i forhold til
nuværende model. Det bemærkes her, at den nuværende model i forvejen i perioden 2007-2009 har flyttet
betydelige midler til de fattigste kommuner udenfor hovedstadsområdet.
Kommuner udenfor hovedstadsområdet og med moderate strukturelle underskud har gevinst ved model 2. Disse
kommuner har netop i vid omfang bidraget til den stærkere udligning over de seneste år.
Efter model 2’s udligning er middelværdien af de strukturelle underskud 420 kr./indbygger og spredningen udtrykt
som den gennemsnitlige absolutte afvigelse herfra er på 1.390 kr. pr. indbygger, altså en stærkere udligning end den
nuværende model (hvor spredningen var 1.681 kr.)

23

Udgiftsbehovsberegningen i hovedstadsområdet afviger dog fra landsudligningens beregning vedr. socioøkonomiske udgiftsbehov. Om dette

kan give anledning til revurdering af udgiftsbehovsberegningen i landudligningen er ikke vurderet.

78

Yderpunkterne er Gentoftes 5.178 kr. i overskud pr. indbygger (mod 6.849 i nuværende model) til Lollands 2.991 kr.
i underskud pr. indbygger (mod 2.878 i nuværende model).
I forhold til model 1 påvirkes de seks vækstkommuner kun gennem den opståede forskel mellem bidrag og tilskud,
som udlignes over statstilskuddet. Denne forskel vil kunne variere fra år til år.
Tabel 9

Udlignede strukturelle underskud ved udligningsmodel 2 sammenlignet med eksisterende
udligningsmodel
Kommune
Strukturelt
Ændring i strukturelt
Strukturelt
Kr. pr. indbygger
underskud /
underskud/ overskud
underskud /
overskud
ved model 2 i forhold
overskud efter
ved model 1
til model 1
udligning ved model
2
746 Skanderborg
-633
-121
-755
727 Odder
208
-122
86
740 Silkeborg
70
-122
-51
710 Favrskov
330
-122
208
766 Hedensted
433
-121
311
706 Syddjurs
924
-121
803
NB: - angiver strukturelt overskud, + angiver strukturelt underskud

Modellen kan kombineres med andre forslag til ændringer ligesom der kan reguleres på udligningsgrader og
afgrænsning.

Model 3 Landsudligning, Robin Hood-udligning med overudligningsloft
I nuværende model er der en overudligningsordning, som skal sikre, at ingen kommune afgiver mere end 92 % af en
stigning i udskrivningsgrundlaget. Overudligningsloftet var af særlig stor betydning tidligere, hvor
ligningsmyndigheden lå hos kommunerne, idet incitamentet for effektiv skatteligning ellers ville bortfalde.
Finansieringsudvalget skrev i sin rapport i 2005, at det ikke er muligt at sætte et eksakt mål for, hvornår
incitamentet til økonomisk fremgang er ”for lavt”, idet det er noget usikkert, om – og i givet fald i hvilket omfang –
kommunens adfærd er påvirket af økonomiske incitamenter fra udligningen.
Virkningen på de udlignede strukturelle underskud af udligningsloftet på 92% i model 3, fremgår af Figur 48.
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Figur 48 Effekten af overudligningsloft på 92 % svarende til forskellen mellem model 2 og model 3
200,000

Ændring i udlignet strukturelt underskud i kr. pr.
indbygger

-200,000

-400,000

360 Lolland
825 Læsø
183 Ishøj
482 Langeland
741 Samsø
165 Albertslund
400 Bornholms kommune
153 Brøndby
492 Ærø
773 Morsø
550 Tønder
820 Vesthimmerland
330 Slagelse
376 Guldborgsund
707 Norddjurs
390 Vordingborg
787 Thisted
810 Brønderslev-Dronninglund
665 Lemvig
860 Hjørring
813 Frederikshavn
575 Vejen
479 Svendborg
461 Odense
450 Nyborg
326 Kalundborg
561 Esbjerg
510 Haderslev
420 Assens
480 Nordfyn / Bogense
730 Randers
671 Struer
580 Aabenraa
846 Mariagerfjord
430 Faaborg-Midtfyn
756 Ikast-Brande
306 Odsherred
849 Jammerbugt
615 Horsens
779 Skive
540 Sønderborg
316 Holbæk
260 Halsnæs
175 Rødovre
607 Fredericia
320 Faxe
370 Næstved
163 Herlev
340 Sorø
573 Varde
440 Kerteminde
530 Billund
851 Aalborg
329 Ringsted
840 Rebild
661 Holstebro
167 Hvidovre
410 Middelfart
657 Herning
791 Viborg
706 Syddjurs
169 Høje-Taastrup
621 Kolding
760 Ringkøbing-Skjern
630 Vejle
101 København
766 Hedensted
259 Køge
751 Århus
710 Favrskov
740 Silkeborg
727 Odder
217 Helsingør
151 Ballerup
336 Stevns
185 Tårnby
250 Frederikssund
746 Skanderborg
161 Glostrup
159 Gladsaxe
563 Fanø
270 Gribskov
253 Greve
210 Fredensborg
265 Roskilde
219 Hillerød
350 Lejre
147 Frederiksberg
240 Egedal
187 Vallensbæk
269 Solrød
190 Furesø
155 Dragør
201 Allerød
173 Lyngby-Taarbæk
230 Rudersdal
223 Hørsholm
157 Gentofte

0,000

-600,000

-800,000

-1.000,000
Forskel i strukturelt underskud pr. indbygger udenfor
hovedstadsområdet

-1.200,000
Forskel i strukturelt underskud pr. indbygger i
hovedstadsområdet

-1.400,000

-1.600,000
Kommuner sorteret strukturelt underskud inkl. udlignet selskabsskat pr. indbygger

Udligningsloftet er kun relevant blandt få kommuner med største strukturelle overskud og som samtidig har en lav
udskrivningsprocent sammenlignet med den skattetryksfaktor, som indgår i udligningsordningen. Det vil aktuelt sige
Gentofte, Hørsholm, Rudersdal, Lyngby Tårbæk og Frederiksberg. Ordningen nedsætter eksempelvis Gentoftes
bidrag til den supplerende udligningsordning med 1.438 kr. pr. indbygger fra 3.944 til 2.506 kr. pr. indbygger.
I modellen finansieres nedsættelse af disse kommuners bidrag over statstilskuddet, svarende til 37 kr. pr. indbygger
for de øvrige kommuner.
Såfremt overudligningsgrænsen sættes til 95 %, vil Gentoftes bidrag til den supplerende udligningsordning
nedsættes med 698 kr. i stedet for 1.438 kr. pr. indbygger, som finansieres af de øvrige kommuner med 15 kr. pr.
indbygger.
De udlignede strukturelle underskud ved model 3 fremgår af Figur 49. Det ses, at såfremt modellen indeholder et
udligningsloft svarende til nuværende, kan modellen indstilles, således at der sker begrænset påvirkning af
kommunerne, idet den dog modvirker den geografiske opdeling af den nuværende ordning.
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Figur 49

Strukturelle underskud ved udligningsmodel 3 sammenlignet med hidtidige
udligningsmodel
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Økonomisk konsekvens for de enkelte kommuner af nuværende geografisk opdelte udligningsmodel i forhold til
model 3 inkl. Udligningsloft på 92 % fremgår af bilag side 207.

Robusthed overfor konjunkturudvikling og udlægning af opgaver til kommunerne
En væsentlig del af kritikken mod den nuværende model drejer sig om manglende robusthed overfor
konjunkturudvikling og overfor udlægning af opgaver.
Modellen 3 er betydeligt mindre følsom end den gældende model i 2009, hvilket illustreres i det følgende24.
Først simuleres en relativ ændring i udskrivningsgrundlagene på 5 %, hvorved uændret samlet balance i
kommunernes økonomi forudsætter at balancetilskuddet ændres med 9,3 mia. kr.
Til sammenligning har balancetilskuddet måttet øges med over 10 mia. kr. fra 2007 til 2009.
I begge figurer er gennemregnet de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af at udskrivningsgrundlaget viger med 5
% som følge af finanskrisen.
I figur 17 vises, hvordan den nuværende model reagerer byrdefordelingsmæssigt herpå, idet figuren viser ændringen
i de udlignede strukturelle underskud.

24

Det noteres med tilfredshed, at ændringen fra 2010 tilsyneladende løser dette problem.
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I figur 18 er vist, hvordan ovennævnte model 3 reagerer byrdefordelingsmæssigt.
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Det fremgår således meget tydeligt, at model 3 er langt mindre konjunkturfølsom end den hidtil gældende model.

Ændringen i udlignede strukturelle underskud i hidtidige udligningsmodel som følge af
opgaveudlægning for 1 mia. kr.
Figur 52
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Det noteres med tilfredshed, at ændringen fra 2010 tilsyneladende løser dette problem.
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Modellen er tilsvarende ufølsom overfor opgaveudlægninger, idet den ikke indeholder de DUT-nøgle-problemer, som
den hidtidige model.25
Dette belyses ved at undersøge de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af, at kommunernes opgaver øges med 1
mia. kr. og at bloktilskuddet tilsvarende øges med 1 mia. kr.
Det fremgår af figur 19, at ændring i omfanget af kommunernes opgaver giver anledning til nogen omfordeling af
byrderne i den nuværende model.
Derimod viser figur 20, at model 3 stort set ikke giver byrdefordelingsmæssige forskydninger som følge af
opgaveændringer.
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Ændringen i udlignede strukturelle underskud i model 3 som følge af opgaveudlægning
for 1 mia. kr.
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Beskatningsgrundlaget
Betydende finansieringsmuligheder holdes i dag uden for udligningen, eksempelvis dækningsafgift.
Alle finansieringsindtægter bør indgå i beregningen af det strukturelle underskud og dermed i udligningen.
Ved opgørelse af grundværdierne indgår en ikke eksisterende beskatningsværdi af landbrugsjord, som følge af
særlige beskatningsregler for produktionsjord. Forholdet blev ikke rettet i 2007 trods anbefaling heraf fra
Finansieringsudvalget. Værdien af produktionsjord bør indgå med relevant værdi i beregningen.
Indregning af produktionsjord med fuld værdi betyder, at 390 mio. kr. fordeles til de forkerte kommuner.
Selv om folketinget formentlig i givet fald ville have afbalanceret finansieringsreformen anderledes under hensyn til
et korrekt indregnet beskatningsværdi af produktionsjord, ville en sådan afbalancering næppe have været neutral for
alle kommuner. Eksempelvis ville en afbalancering, som er neutral i forhold til Hovedstadsområdet, fortsat have
fordelt 275 mio. kr. anderledes.
Det er fortsat vigtigt for kommuner med høj befolkningstilvækst, at kunne selvbudgettere og dermed indregne
denne vækst på indtægtssiden – ligesom den naturligvis indregnes på udgiftssiden.
I forvejen udbetales aktieselskabsskatter med forsinkelse for at give budgetsikkerhed, med det resultat, at indtægter
fra et voksende antal virksomheder udskydes.
Selvbudgettering bør fastholdes, idet det er af afgørende betydning for, at især kommuner med væsentlig vækst,
kan indrette indtægtssiden i forhold til en udvikling, som afspejler sig på udgiftssiden.

Udligning af samtlige finansieringskilde
Dette aspekt er ikke detaljeret undersøgt, men udligningen bør principielt omhandle samtlige finansieringsindtægter,
bortset fra indtægter, som sigter imod en supplerende dækning af udgifter udover den dækning, som indgår i den
generelle udligningsordning, og hvor der må være opmærksomhed overfor samspil.
Eksempelvis bør udover kommunal indkomstskat og grundskyld tillige indgå finansieringsindtægterne vedr. anden
skat pålignet visse indkomster, anden skat på fast ejendom (dækningsafgift) og øvrige skatter og afgifter.
I landsudligningen indgår udskrivningsgrundlaget og grundværdierne i et sammenvejet beskatningsgrundlag. Ved
særskilt ordning udlignes selskabsskatterne med 50 %.
Finansieringskonti, som hermed ikke indgår i udligningen omfatter anden skat af visse indkomster, anden skat af fast
ejendom og øvrige skatter. P-afgifter giver i stigende grad indtægter for storbykommunerne, ofte finansieret af
omegnskommunernes borgere.
På landsplaner indgik anden skat på fast ejendom i regnskab 2008 med 4,3 mia. kr., omfattende dækningsafgift på
offentlig ejendoms grundværdi, offentlige ejendommes forskelsværdi og forretningsejendommes forskelsværdi.
Kommunerne kan i henhold til lov om kommunal ejendomsskat opkræve dækningsafgift. Specielt for bykommuner,
som opkræver dækningsafgift på forretningsejendommes forskelsværdi, er der tale om en betydende
finansieringskilde.
Hvis en kommuner beslutter at opkræve dækningsafgift, skal Told og Skat efter anmodning foretage de nødvendige
værdiansættelser.
Derfor foreligger ikke opgjort grundlag for dækningsafgifter i hele landet, hvorfor konsekvensen af at inddrage
dækningsafgift i beskatningsgrundlaget ikke er beregnet.
Den nuværende dækningsafgift udgør 780 kr. pr. indbygger, og udgør dermed et betydeligt beløb, som i dag er
undtaget fra udligning.
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Selvbudgettering er vitalt for vækstkommunerne
Med højere befolkningsvækst følger en højere vækst i skattegrundlaget, men også et relativt højere demografisk
betinget udgiftspres samt behov for et større anlægsprogram. Vækstkommunerne er i sagens natur nødt til at
afholde de merudgifter, som følger med væksten. Flere børn i førskolealderen øger behovet for
daginstitutionspladser og pædagogtimer osv.
Derfor er det helt afgørende, at provenuet fra kraftigere vækst i skattegrundlaget også tilfalder kommunerne selv.
Alternativet vil være et permanent balanceproblem, hvor man ville være tvunget ind i en negativ spiral med årlige
serviceforringelser.
Siden 1996 har kommunerne kunnet vælge mellem et statsgaranteret niveau for udskrivningsgrundlaget eller at
selvbudgettere dette. Muligheden for selvbudgettering sikrer netop, at provenuet fra en højere vækst i
udskrivningsgrundlaget tilfalder vækstkommunerne selv.
I forbindelse med kommunalreformen fremsatte regeringen i foråret 2006 lovforslag om at ophæve
selvbudgetteringsmuligheden og dermed gøre statsgarantiordningen obligatorisk for alle kommuner. Forslaget mødte
kritik og blev dengang taget af bordet, men spørgsmålet indgik igen i kommissoriet for Finansieringsudvalgets arbejde
i 2008 og 2009 uden dog at blive behandlet i den opfølgende rapport fra februar 2009.
At spørgsmålet dukker op igen udspringer formentlig af et ønske om at man fra centralt hold har bedre styring med
kommunernes indtægter. De samme argumenter imod forslaget, som har været fremme tidligere, gælder imidlertid
stadig. En obligatorisk statsgarantiordning fjerner sammenhængen mellem ændringer i indtægter og udgifter for
vækstkommunerne.
Det vil reelt betyde, at kommunerne kun har mulighed for at finansiere de af væksten afledte merudgifter ved at
reducere serviceniveauet for de borgere, som allerede er bosiddende i kommunen. Det kan føre til en revurdering i
kommunerne af, om det i det hele taget er forsvarligt at tilrettelægge en vækstorienteret planlægning.

Udligningstab af produktionsjord
Beskatningsgrundlaget beregnes med udgangspunkt i den enkelte kommunes udskrivningsgrundlag tillagt 9,6 % af de
afgiftspligtige grundværdier.
I udligningsmodellen indgår grundværdierne imidlertid i fuldt omfang, uanset at der for produktionsjord til landbrug
og skovbrug alene kan opkræves en reduceret grundskyld.
For kommuner med stor andel af grundværdierne som produktionsjord betyder det, at de udlignes for en
skatteværdi, som de ikke har mulighed for at opkræve.
I det udmeldte statsgaranterede beskatningsgrundlag fremgår grundskyld, grundskyldspromille og afgiftspligtige
grundværdier, som ligger til grund for beregningen af det statsgaranterede udligning og tilskudsbeløb.
Ved at dividere grundskylden med grundskyldspromillen er beregnet et mål for afgiftspligtige grundværdier, svarende
til de afgiftspligtige grundværdier, det ville svare til, hvis der kunne opkræves fuld grundskyld. Det vil sige, at
landbrugsjord herved er indregnet med en reduceret vægt alt afhængig af, hvor meget grundskylden nedsættes med
i den enkelte kommune som følge af lovgivningen om reduceret grundskyld på produktionsjord.
Alternative tilskud og udligning er herefter beregnet ud fra det nye vægtede mål for reelt afgiftspligtige
grundværdier. Beregningen er således en mere korrekt beregning af kommunernes beskatningsgrundlag. Ved
omlægning af tilskudssystemet for at tilgodese denne problemstilling, vil man muligvis vælge i stedet at indregne
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grundværdierne for produktionsjord særskilt og med en landsgennemsnitlig vægt. Dette ligger dog ud over
rammerne for dette notat.
De anvendte afgiftspligtige grundværdier og til nye vægtede grundværdier fremgår af Tabel 12.

Tabel 12

Mindre beskatning på produktionsjord
Afgiftspligtige
Afgiftspligtige
grundværdier,
grundværdier
som indgår i
omregnet til
udligningsmodell
beskatningsværdi
en

746 Skanderborg
727 Odder
740 Silkeborg
710 Favrskov
766 Hedensted
706 Syddjurs
I alt

1000 kr.
7.070.273
3.592.098
10.831.834
5.256.689
5.428.594
6.322.878
38.502.366

1000 kr.
6.582.575
3.178.982
10.023.670
4.507.854
4.579.042
5.379.412
34.251.535

Mistet beskatning ved
aktuelle
grundskyldspromille

1000 kr.
10.076
11.361
20.657
18.212
15.080
32.078
107.464

Indregnes de vægtede afgiftspligtige grundværdier i et mere reelt mål for beskatningsgrundlaget, forøges de 6
kommuners tilskud fra udligningsordningerne med i alt 26 mio. kr., jf. nedenstående Tabel 13.

Tabel 13

Ændring i tilskud ved indregning af værdien i landbrugsjord i beskatningsgrundlaget svarende til
beskatningsværdien heraf
LandsTilskud til
StatsSamlet tilskud inklusiv
udligning
ugunstigt
tilskud
overudligning
stillede
kommuner
1000 kr.
1000 kr. 1000 kr.
1000 kr. % af besk.
grundlage
t
746 Skanderborg
-31
0
-1.182
-1.200
-0,01%
727 Odder
3.175
0
-455
2.720
0,09%
740 Silkeborg
913
0
-1.851
-920
-0,01%
710 Favrskov
5.285
0
-965
4.330
0,07%
766 Hedensted
6.552
3.616
-964
9.210
0,14%
706 Syddjurs
8.369
4.618
-873
12.120
0,21%
I alt
24.263
8.234
-6.290
26.260
+ angiver gevinst og - angiver tab
Efter udarbejdelsen af ovennævnte beregning, har Finansieringsudvalget udgivet sin opfølgende rapport, hvor man ud
fra en anden metode er nået frem til 23.795.000 kr. for de 6 kommuner, idet beregningen specielt afviger for
Syddjurs kommune.
Med forbehold for denne unøjagtighed, vil konsekvensen på landsplan af at indregne produktionsjorden korrekt være,
at 390 mio. tilskudskroner ville blive til fordelt til andre kommuner og hovedstadsområdet ville afgive 257 mio. kr.
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Ændring i strukturelt underskud pr. indbygger ved korrekt indregning af landbrugsjord
400,000
Nettopåvirkning af det udlignede strukturelle
underskud inkl selskabsskat pr. indbygger udenfor
hovedstadsområdet
Nettopåvirkning af det udlignede strukturelle
underskud inkl selskabsskat pr. indbygger i
hovedstadsområdet

360 Lolland

825 Læsø

183 Ishøj

482 Langeland

741 Samsø

165 Albertslund

400 Bornholms kommune

153 Brøndby

492 Ærø

773 Morsø

550 Tønder

820 Vesthimmerland

330 Slagelse

376 Guldborgsund

707 Norddjurs

390 Vordingborg

787 Thisted

810 Brønderslev-Dronninglund

665 Lemvig

860 Hjørring

813 Frederikshavn

575 Vejen

479 Svendborg

461 Odense

450 Nyborg

326 Kalundborg

561 Esbjerg

510 Haderslev

420 Assens

480 Nordfyn / Bogense

730 Randers

671 Struer

580 Aabenraa

846 Mariagerfjord

430 Faaborg-Midtfyn

756 Ikast-Brande

306 Odsherred

849 Jammerbugt

615 Horsens

779 Skive

540 Sønderborg

316 Holbæk

260 Halsnæs

175 Rødovre

607 Fredericia

320 Faxe

370 Næstved

163 Herlev

340 Sorø

573 Varde

440 Kerteminde

530 Billund

851 Aalborg

329 Ringsted

840 Rebild

661 Holstebro

167 Hvidovre

410 Middelfart

657 Herning

791 Viborg

706 Syddjurs

169 Høje-Taastrup

621 Kolding

760 Ringkøbing-Skjern

630 Vejle

101 København

766 Hedensted

259 Køge

751 Århus

710 Favrskov

740 Silkeborg

727 Odder

217 Helsingør

151 Ballerup

336 Stevns

185 Tårnby

250 Frederikssund

746 Skanderborg

161 Glostrup

159 Gladsaxe

563 Fanø

270 Gribskov

253 Greve

210 Fredensborg

265 Roskilde

219 Hillerød

350 Lejre

147 Frederiksberg

240 Egedal

187 Vallensbæk

269 Solrød

190 Furesø

155 Dragør

201 Allerød

173 Lyngby-Taarbæk

230 Rudersdal

223 Hørsholm

0,000

157 Gentofte

Ændring af udlignet strukturelt underskud i kr. pr. indbygger
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-400,000

-600,000

-800,000
Kommuner sorteret efter udlignet strukturelt underskud inkl. udlignet selskabsskat pr. indbygger

Finansieringsudvalget skriver i sin opfølgende rapport, at ”virkningen af omlægningen af kompensationsordningen fra
individuel kompensation til generel kompensation indgik i de opgjorde byrdefordelingsmæssige virkninger ved
kommunalreformen….. Elementerne i finansieringsreformen ville derfor forventeligt have været vægtet på en anden
måde, såfremt produktionsjord var blevet tillagt en lavere vægt i opgørelsen af kommunernes beskatningsgrundlag.”
På baggrund af dette argument, kunne man eksempelvis forestille sig, at det politiske kompromis vedr. reformen i
2007 ville være søgt indgået med nogenlunde samme balance mellem Hovedstaden og øvrige land. Dette kunne
være opnået ved at nedsætte udligningsgraden for ugunstigt stillede kommuner med 5,6 % til 26,4 %. Den
byrdefordelingsmæssige balance ville herved – ikke helt urealistisk - være påvirket på landsplan som vist i Figur 54.
At indregningen af produktionsjord med fiktiv beskatningsværdi, i vid omfang kan modvirkes af en nedsættelse af
udligningsgraden for ugunstigt stillede kommuner, viser i øvrigt at udligningsgraden på landsplan slet ikke er så høj,
som de formelle udligningsniveauer giver indtryk af.
De økonomiske konsekvenser for de enkelte kommuner af, at den gældende indregning af produktionsjord i
beskatningsgrundlaget i forhold til indregning af den reelle beskatningsværdi, fremgår af bilagstabellen side 210.
Samme side vises desuden konsekvensen af faktiske indregning sammenlignet med indregning af reelle
beskatningsværdi kombineret med den nævnte afbalancering via tilskudsprocenten for ugunstigt stillede kommuner
(i dag kommuner med højt strukturelt underskud).
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550 Tønder
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390 Vordingborg
787 Thisted
810 Brønderslev-Dronninglund
665 Lemvig
860 Hjørring
813 Frederikshavn
575 Vejen
479 Svendborg
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730 Randers
671 Struer
580 Aabenraa
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-200,000
Ændring af udlignet strukturelt underskud i kr. pr. indbygger

Nettopåvirkning af det udlignede strukturelle
underskud inkl selskabsskat pr. indbygger udenfor
hovedstadsområdet
Nettopåvirkning af det udlignede strukturelle
underskud inkl selskabsskat pr. indbygger i
hovedstadsområdet
400,000

430 Faaborg-Midtfyn
756 Ikast-Brande
306 Odsherred
849 Jammerbugt
615 Horsens
779 Skive
540 Sønderborg
316 Holbæk
260 Halsnæs
175 Rødovre
607 Fredericia
320 Faxe
370 Næstved
163 Herlev
340 Sorø
573 Varde
440 Kerteminde
530 Billund
851 Aalborg
329 Ringsted
840 Rebild
661 Holstebro
167 Hvidovre
410 Middelfart
657 Herning
791 Viborg
706 Syddjurs
169 Høje-Taastrup
621 Kolding
760 Ringkøbing-Skjern
630 Vejle
101 København
766 Hedensted
259 Køge
751 Århus
710 Favrskov
740 Silkeborg
727 Odder
217 Helsingør
151 Ballerup
336 Stevns
185 Tårnby
250 Frederikssund
746 Skanderborg
161 Glostrup
159 Gladsaxe
563 Fanø
270 Gribskov
253 Greve
210 Fredensborg
265 Roskilde
219 Hillerød
350 Lejre
147 Frederiksberg
240 Egedal
187 Vallensbæk
269 Solrød
190 Furesø
155 Dragør
201 Allerød
173 Lyngby-Taarbæk
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661 Holstebro
167 Hvidovre
410 Middelfart
657 Herning
791 Viborg
706 Syddjurs
169 Høje-Taastrup
621 Kolding
760 Ringkøbing-Skjern
630 Vejle
101 København
766 Hedensted
259 Køge
751 Århus
710 Favrskov
740 Silkeborg
727 Odder
217 Helsingør
151 Ballerup
336 Stevns
185 Tårnby
250 Frederikssund
746 Skanderborg
161 Glostrup
159 Gladsaxe
563 Fanø
270 Gribskov
253 Greve
210 Fredensborg
265 Roskilde
219 Hillerød
350 Lejre
147 Frederiksberg
240 Egedal
187 Vallensbæk
269 Solrød
190 Furesø
155 Dragør
201 Allerød
173 Lyngby-Taarbæk
230 Rudersdal
223 Hørsholm
157 Gentofte

Strukturelt underskud pr. indbygger udenfor
hovedstadsområdet
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Byrdefordelingsmæssig konsekvens ved korrekt indregning af landbrugsjord og afbalancering
via tilskudsniveauet for ugunstigt stillede kommuner
Figur 54

223 Hørsholm

0,000

157 Gentofte

0

Udlignet strukturelt underskud pr. indbygger

88

Ændring i strukturelt underskud pr. indbygger ved korrekt indregning af landbrugsjord og
afbalancering ved nedsat tilskud til ugunstigt stillede kommuner
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Kommuner sorteret efter udlignet strukturelt underskud inkl. udlignet selskabsskat pr. indbygger

4.000

2.000

89

I forhold til nuværende balance, ville byrdefordelingen efter dette forsøg på at opnå en politisk acceptabel balance
mellem Hovedstaden og øvrige Danmark, fortsat have ført til, at 275 mio. kr. ville have fået anden kommunal ejer. De
6 østjyske kommuner ville herved have modtager ikke alene 26 mio. kr. som følge af landbrugsjorden, men
sammenlagt årligt 63 mio. kr., som følge af justeringen af tilskud til ugunstigt stillede kommuner.
Måske ville den politiske afbalancering ikke være sket sådan. Men det er dog næppe korrekt at antage, at den
økonomiske konsekvens for den enkelte kommune ville være upåvirket, fordi elementerne i finansieringsreformen
formentlig ville være vægtet anderledes.

Uaktuelle selskabsskatter
Selskabsskatter udbetales til kommunerne med flere års forsinkelse. Ordningen blev indført med henblik på øget
budgetsikkerhed.
I det omfang kommuner med befolkningstilvækst tillige har vækst i antal og størrelse af virksomheder, vil den
forsinkede udbetaling betyde et løbende efterslæb og dermed tab for vækstkommuner.
Der er ikke foretaget beregninger herpå, blandt andet fordi disse vanskeliggøres af konjunkturudsving, men på sigt vil
forsinkelsen i afregning af selskabsskatterne ramme vækstkommuner.
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Det samlede udgiftsbehov
Vægtningen af socioøkonomisk udgiftsbehov i forhold til demografisk udgiftsbehov bør ændres, så der opnås den
bedst mulige sammenhæng mellem udgiftsbehov og faktiske udgifter. Nuværende system tilgodeser kommuner med
en økonomisk god aldersstruktur på bekostning af kommuner med mange børn og ældre.
Med finansieringsreformen fra 2007 fastsattes det socioøkonomiske udgiftsbehov til 30 % af det samlede
udgiftsbehov, nogenlunde svarende til de sociale udgifters andel af de samlede nettodriftsudgifter. Som følge af
væksten i de sociale udgifter på grund af forskydningen i finansieringen af førtidspensioner, øges procenten med ¼
procentpoint om året.
Der er imidlertid ingen saglig begrundelse for, at det socioøkonomiske udgiftsbehov skal svare til de faktiske
socialudgifter og resten af udgiftsbehovet skal svare til de øvrige udgifter.
Selv om det ud fra en intuitiv betragtning måske kan virke rigtig, hænger ræsonnementet ikke sammen og
konsekvensen er, at udligningen skævvrides betydeligt.
Aldersfordelingen påvirker også de sociale udgifter og når det demografiske udgiftsbehov dæmpes til 70 %, bliver
kommuner med store udgifter som følge af mange unge eller ældre underudlignet, medens kommuner med
forholdsvis mange i den erhvervsaktive alder bliver overudlignet.
Den bedste sammenhæng mellem faktiske udgifter og udgiftsbehov, opnås ikke ved 30 ¼ % i 2008, men ved 25,5%.
Forskellen fejlplacerer et udgiftsbehov på 1,6 mia. kr., og dermed tilflyder cirka 1 mia. kr. i udligning kommuner med
en i forvejen økonomisk hensigtsmæssig aldersfordeling.

Vægtningen af demografisk og socioøkonomisk udgiftsbehov
Ved finansieringsomlægningen fra 2007 fastlagde lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, at
70 % af det samlede udgiftsbehov skulle fordeles som aldersbestemt udgiftsbehov og 30% som socioøkonomisk
bestemt udgiftsbehov.
I henhold til lovens, §3, stk. 2 sker en forskydning fra demografisk udgiftsbehov til socioøkonomisk udgiftsbehov
med ¼ procentpoint pr. år. Der er ikke loft over denne forskydning.
I 2009 fordeles det samlede udgiftsbehov således:
Tabel 14

Fordelingen af udgiftsbehov på demografisk og socioøkonomisk udgiftsbehov
Udgiftsbehov i 1000 kr.
Procentandel
Aldersbestemt udgiftsbehov
191.803.598
69,5 %
Socioøkonomisk bestemt udgiftsbehov
84.172.802
30,5 %
Ifølge oplysninger fra Indenrigs- og socialministeriet følger socioøkonomisk udgiftsbehov og faktiske socialudgifter
nogenlunde hinanden. De faktiske socialudgifter er lidt lavere end det socioøkonomiske udgiftsbehov. Man har set på
fordelingen på demografisk udgiftsbehov og socioøkonomisk udgiftsbehov og ifølge regnskab 2007 udgør de
socioøkonomisk relaterede udgifter 31,8 %. Udviklingen tegner ikke til at det socioøkonomiske udgiftsbehov kommer
på højde med de faktiske socialudgifter de førstkommende år.
Det er imidlertid heller ikke forudsat, at der skal ske en præcis tilretning af vægtningen mellem de to kriterier i
forhold til den faktiske udvikling i de tilknyttede udgiftskonti.
Men da tilretningen ifølge ministeriet er bagefter i forhold til udviklingen i de faktiske udgifter, er der udsigt til, at den
besluttede forøgelse af indregningen af de socioøkonomiske udgiftsbehov med 0,25 procentpoint årligt vil fortsætte
i hvert fald nogle år endnu.
Forskydningen har sammenhæng med udviklingen i førtidspensioner, hvor kommunerne finansierer en stigende andel.
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På finansieringssiden har denne forskydning i vægtfordelingen følgende betydning pr. år for de 6 østjyske kommuner:
Tabel 15

Konsekvens af forskydningen i vægtning mellem demografiske og socioøkonomiske kriterier
Lands-udligning Tilskud til
Statstilskud
Samlet tilskud
ugunstigt
inklusiv overstillede
udligning
kommuner
1000 kr.
1000 kr.
1000 kr.
1000 kr.
746 Skanderborg
-1.838
0
42
-1.800
727 Odder
-611
0
16
-600
740 Silkeborg
-1.762
0
66
-1.700
710 Favrskov
-1.524
0
34
-1.490
766 Hedensted
-1.249
-688
34
-1.900
706 Syddjurs
-873
-481
31
-1.320

I det følgende vurderes baggrunden for og konsekvensen af fordelingen 30% socioøkonomisk udgiftsbehov og 70 %
demografisk udgiftsbehov, som lanceredes i Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem
fra december 2005.

Om vægtningen fremgår følgende26:
”12.2.1.3.2. Vægtning af de sociale udgiftsbehov i den samlede udgiftsbehovsudligning
De sociale udgifter som opgjort ud fra den smalle definition i tabel 12.1. udgør ca. 30 pct. af de samlede vurderede
nettodrifts- og anlægsudgifter, hvis det aktivitetsafhængige sundhedsbidrag ikke medregnes, og ca. 34 pct. når det
medregnes.
I analyserne af byrdefordelingsmæssige virkninger mv. af anvendelse af det alternative socioøkonomiske indeks i
udgiftsbehovsudligningen vægtes de socioøkonomiske udgiftsbehov med 30 pct. og de demografiske med 70 pct.”
I sin opfølgende rapport fra februar. 2009 har Finansieringsudvalget foretaget en opgørelse af, ”hvor godt den
samlede opgørelse af socioøkonomiske udgiftsbehov stemmer overens med kommunernes udgifter det første år
efter reformen, og dels for at vurdere, om udviklingen i førtidspensionsudgifterne stemmer overens med den
dynamik, som er lagt ind i den samlede vægtning af de socioøkonomiske udgiftsbehov over for demografiske
udgiftsbehov i opgørelsen af kommunernes udgiftsbehov.
De samlede socialudgifter opgøres af Finansieringsudvalget til i regnskab 2007 at udgøre ca. 32 % af de samlede
nettodrifts- og anlægsudgifter, hvor det socioøkonomiske udgiftsbehov udgør 30 %. Det påpeges, at der altid vil
kunne være større eller mindre afvigelser mellem det teknisk opgjorde socioøkonomiske udgiftsbehov og de
realiserede udgifter i enkeltkommuner. Endelig tilføjes, at der kan være udgiftsområder udover kommunernes
socialudgifter, som kan være påvirket af socioøkonomiske udgiftsbehov, f.eks. skole- og daginstitutionsområdet.
Om udviklingen i det socioøkonomiske udgiftsbehov skriver Finansieringsudvalget:
”Den dynamiske udvikling i vægten på de socioøkonomiske udgiftsbehov på ¼ procentpoint årligt er endvidere fundet
at stemme overens med den konstaterede udvikling i førtidspensionsudgifterne over perioden 2003-2007.”

Der synes imidlertid ikke at foreligge nogen egentlig begrundelse for, at det socioøkonomiske udgiftsbehov bør være
af nogenlunde samme størrelse som de faktiske sociale udgifter. Tilsyneladende er vægtningen blot blev anvendt
beregningsteknisk i finansieringsudvalget og siden taget for givet. Det fremgår ikke, at de politiske beslutningstagere
i denne sammenhæng har haft alternativer at vælge imellem.
26

Finansieringsudvalgets opfølgende rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem, December 2005, side 114.
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Anvendelsen af regressionsmetoden som baggrund for udvælgelse og vægtning af kriterier viser, at der er et ønske
om at beregne et udgiftsbehov med udgangspunkt i kommunernes faktiske udgiftsadfærd.
Inddragelse af ressourcevariable - i hvert fald er på nogle områder – viser et ønsket om at kunne beregne
udgiftsbehovet ud fra udgiftsadfærden uden at få medregnet de forskelle i udgifterne, som skyldes kommunernes
forskellige økonomiske vilkår.
Inden regressionsanalyser foretages omregnes de enkelte kommuners udgifter på de forskellige sektorområder til
udgifter pr. indbyggere i den relevante aldersgruppe. Hermed kan regressionsanalyserne se bort fra aldersfordelingen
mellem kommunerne og alene fokusere på variationen i eksempelvis dagtilbudsudgifter pr. 0-6 årige.
Regressionsanalysen forsøger at afdække, hvilke sociale forhold der gør, at nogle kommuner (uanset aldersfordeling)
har højere udgifter end de gennemsnitlige pr. 0-6 årige, medens andre kommuner har lavere udgifter end de
gennemsnitlige.
I forlængelse heraf ville det være naturligt, at lade de aldersbetingede udgiftsbehov beregne som summen af
gennemsnitsudgifterne pr. indbygger i respektive aldersgrupper og således at det samlede aldersbetingede
udgiftsbehov svarede til de samlede nettodrifts- og anlægsudgifter på landsplan.
Det socioøkonomiske udgiftsbehov ville herefter være beregnet som de merudgifter eller mindreudgifter, man ville
forvente i de enkelte kommuner på baggrund af kendskab til sociale baggrundsfaktorer. Det samlede
socioøkonomiske udgiftsbehov på landsplan ville udgøre 0 kr., men dække over den spredning, der skulle til for at
modsvare forskellene i kommunernes faktiske udgifter. 27
I den valgte udligningsmodel udgør det samlede socioøkonomiske udgiftsbehov på landsplan over 80 mia. kr., idet alle
kommuner uanset højt eller lavt socioøkonomisk udgiftsbehov får tillagt et udgiftsbehov beregnet som et positivt tal.
Det demografiske udgiftsbehov udgør ca. 70 % af de gennemsnitlige udgifter, idet man har valgt reduktionen for at
give plads til positive socioøkonomiske udgiftsbehov.
Variationen i de sociale udgiftsbehov ville ikke påvirkes af, hvis man havde valgt at beregne det demografiske
udgiftsbehov som 100 % af de gennemsnitlige udgifter.
Konsekvensen heraf er imidlertid, at variationen i de demografiske enhedsbeløb bliver mindre end variationen i de
virkelige udgifter pr. enhed i aldersgrupperne.
Herved vil virkningen i udligningsmodellen af de aldersbetingede forskelle dæmpet væsentligt i forhold til virkningen i
det socioøkonomiske udgiftsbehov.

Forenklede eksempel viser, at demografiske behov undervurderes
Problemstillingen kan eksemplificeres ved sammenligning af følgende forenklede udligningsmodel.
I den simplificerede model er der kun 2 kommuner, kommune A og kommune B og der er kun to udgiftsområder, et
rettet imod 0-6 årige og et rettet imod 35-39 årige.
Ressourcerne forudsættes også ens, som dem kan der ses bort fra.
De to kommuner har lige store udgifter pr. 0-6 årige, idet forudsættes upåvirket af sociale forhold og kommunerne
har valgt samme serviceniveau.
Derimod har de forskellige udgifter til 35-39 årige, idet dette område er præget af sociale forhold. Kommune B har
derfor dobbelt så store udgifter pr. 35-39 årige som kommune A, ikke på grund af valgt serviceniveau, men fordi
udgiftsbehovet er større.
Heldigvis har man et perfekt socioøkonomisk kriterium, som præcist kan forklare denne forskel.

27

Hvis man anvendte den såkaldte normaludgiftsmetode, ville det demografiske udgiftsbehov kunne beregnes ud fra konstantleddene i

regressionsanalyserne, medens det sociale udgiftsbehov kunne beregnes ud fra koefficienterne til de sociale kriterier.
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Samlet set er 30 % af udgifterne rettet imod det sociale område og det socioøkonomiske udgiftsbehov er defineret
til at udgøre 30 % af det samlede udgiftsbehov - svarende til i virkelighedens verden.
Først ser vi på et eksempel, hvor de to kommuner har samme aldersfordeling, jf. Tabel 16.

Tabel 16

Udligning mellem to kommuner med ens aldersfordeling
Kommune A

Kommune B

Hele landet

Andele

Befolkningstal
Antal 0-6 årige

5.000

5.000

10.000

Antal 35-39 årige

5.000

5.000

10.000

Nettodriftsudgifter
Udgifter 0-6 årige

(1000 kr.)

350.000

350.000

700.000

Udgifter 35-39 årige

(1000 kr.)

100.000

200.000

300.000

70%
30%

450.000

550.000

1.000.000

100%

Udgifter pr. 0-6 årige

70.000

70.000

70.000

Udgifter pr. 35-39 årige

20.000

40.000

30.000

Udgifter pr. antal i aldersgruppe

Demografisk udgiftsbehov
Parametre:
Enhedsbeløb 0-6 årige (vægtet gns.)

49.000

Enhedsbeløb 35-39 årige (vægtet gns.)
Samlet demografisk udgiftsbehov

21.000

(1000 kr.)

700.000

70%

Beregnet demografisk udgiftsbehov:
0-6 årige

(1000 kr.)

245.000

245.000

490.000

35-39 årige

(1000 kr.)

105.000

105.000

210.000

350.000

350.000

700.000

70%

300.000

30%

Socioøkonomisk udgiftsbehov
Samlet socioøkonomisk udgiftsbehov (1000 kr.)
Kriterieværdi vedr. 35-39 årige

200

400

600

Kriterieandel vedr. 35-39 årige

0,333

0,667

1,000

Andel af befolkningstallet

0,500

0,500

1,000

Beregnet socioøkonomisk udgiftsbehov(1000 kr.)

100.000

200.000

300.000

30%

Samlet udgiftsbehov

450.000

550.000

1.000.000

100%

0

0

0

(1000 kr.)

Forskel mellem udgifter og udgiftsbehov

Eneste forskel mellem kommune A og kommune B er den sociale udgift, som i kommune B er 40.000 kr. pr. 35-39
årige, medens den kun er 20.000 kr. pr. 35-39 årige i kommune A.
Heldigvis foretager udligningsmodellen en perfekt kompensation herfor, idet den beregner kommune Bs udgiftsbehov
tilsvarende større.
Kommune B kompenseres således fuldt ud for sine dobbelt så store socialudgifter.
Begge kommuner får beregnet et udgiftsbehov, som er præcis lig med deres faktiske udgifter. Hvis der også var fuld
udligning, ville de have samme økonomiske vilkår.
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Antag nu, at kommune A i stedet har en anden aldersstruktur, nemlig at kommune A nu har dobbelt så mange 0-6
årige, som kommune B, jf. Tabel 17, alle andre forhold er uændrede.
Tabel 17

Udligning mellem to kommuner med forskellig aldersfordeling
Kommune A

Kommune B

Hele landet

Andele

Befolkningstal
Antal 0-6 årige

6.667

3.333

10.000

Antal 35-39 årige

5.000

5.000

10.000

Nettodriftsudgifter
Udgifter 0-6 årige

(1000 kr.)

466.667

233.333

700.000

70%

Udgifter 35-39 årige

(1000 kr.)

100.000

200.000

300.000

30%

566.667

433.333

1.000.000

100%

Udgifter pr. 0-6 årige

70.000

70.000

70.000

Udgifter pr. 35-39 årige

20.000

40.000

30.000

Udgifter pr. antal i aldersgruppe

Demografisk udgiftsbehov
Parametre:
Enhedsbeløb 0-6 årige (vægtet gns.)

49.000

Enhedsbeløb 35-39 årige (vægtet gns.)
Samlet demografisk udgiftsbehov

21.000

(1000 kr.)

700.000

70%

Beregnet demografisk udgiftsbehov:
0-6 årige

(1000 kr.)

326.667

163.333

490.000

35-39 årige

(1000 kr.)

105.000

105.000

210.000

431.667

268.333

700.000

70%

300.000

30%

Socioøkonomisk udgiftsbehov
Samlet socioøkonomisk udgiftsbehov (1000 kr.)
Kriterieværdi vedr. 35-39 årige

200

400

600

Kriterieandel vedr. 35-39 årige

0,333

0,667

1,000

Andel af befolkningstallet

0,583

0,417

1,000

100.000

200.000

300.000

30%

531.667

468.333

1.000

100%

- 35.000

+ 35.000

0

Beregnet socioøkonomisk udgiftsbehov(1000 kr.)
Samlet udgiftsbehov

(1000 kr.)

Forskel mellem udgifter og udgiftsbehov

Eneste nye i forhold til Tabel 16 er, at kommune A nu har dobbelt så store normaludgifter på grund af antal 0-6
årige som kommune B, men denne forskel modsvares ikke tilnærmelsesvis af udgiftsbehovsberegningen, jf. Tabel 17.
Herved beregnes kommune Bs udgiftsbehov 35 mio. kr. for højt, medens kommune As udgiftsbehov undervurderes
med 35 mio. kr.
De to eksempler er beregnet svarende til det nuværende udligningssystem. Eksemplerne viser, at
beregningsmetoden underkompenserer kommuner med mange indbyggere i de dyre aldersgrupper, dvs. børn og
ældre og overkompenserer kommuner med mange indbyggere i de billigere erhvervsaktive aldersgrupper.
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Antag nu - som en parentes i argumentationen -, at kommune A iværksætter besparelser for at finansiere den
manglende kompensation i udligningssystemet og kommune B vælger at hæve sin service, idet den nu har råd til at
gøre dette:
Tabel 18

Udligning i "ligevægt" som følge af besparelser
Kommune A

Kommune B

Hele landet

Andele

Befolkningstal
Antal 0-6 årige

6.667

3.333

10.000

Antal 35-39 årige

5.000

5.000

10.000

Nettodriftsudgifter
Udgifter 0-6 årige

(1000 kr.)

401.019

313.302

714.321

Udgifter 35-39 årige

(1000 kr.)

100.000

200.000

300.000

70%
30%

501.019

513.302

1.014.321

100%

Udgifter pr. 0-6 årige

60.150

94.000

71.432

Udgifter pr. 35-39 årige

20.000

40.000

30.000

Udgifter pr. antal i aldersgruppe

Demografisk udgiftsbehov
Parametre:
Enhedsbeløb 0-6 årige (vægtet gns.)

50.305

Enhedsbeløb 35-39 årige (vægtet gns.)
Samlet demografisk udgiftsbehov

21.127

(1000 kr.)

714.321

70%

Beregnet demografisk udgiftsbehov:
0-6 årige

(1000 kr.)

335.384

167.667

503.050

35-39 årige

(1000 kr.)

105.635

105.635

211.271

441.019

273.302

714.321

70%

300.000

30%

Socioøkonomisk udgiftsbehov
Samlet socioøkonomisk udgiftsbehov (1000 kr.)
Kriterieværdi vedr. 35-39 årige

200

400

600

Kriterieandel vedr. 35-39 årige

0,200

0,800

1,000

Andel af befolkningstallet

0,583

0,417

1,000

60.000

240.000

300.000

30%

501.019

513.302

1.014.321

100%

Beregnet socioøkonomisk udgiftsbehov(1000 kr.)
Samlet udgiftsbehov

(1000 kr.)

Eksemplet finder sin økonomiske balance, når kommune A har nedsat sit serviceniveau overfor de 0-6 årige fra
70.000 kr. pr. barn til godt 60.000 kr. pr. barn og kommune B har øget sit serviceniveau overfor de 0-6 årige fra
70.000 kr. pr. barn til 94.000 kr. pr. barn.
Selv om udgiftsbehovsberegningen afspejler kommunernes faktiske udgifter forekommer udfaldet næppe rimeligt.
En efterfølgende regressionsanalyse af udgiftsområderne ville antyde, at det sociale kriterium har stor betydning for
udgifterne til 0-6 årige.
Af det beskrivende afsnit side 21 og følgende sider fremgår, at der har været stigende forskelle i kommunernes
samlede udgifter og herunder specielt til folkeskoler, som ifølge tidligere undersøgelser er påvirkelig af økonomiske
vilkår.
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Dette spor vil blive undersøgt nærmere i afsnittet Analyse af kommunernes serviceniveau på normalområdet. Side
122. Efter denne indskudte synspunkt, vendes tilbage til argumentationen vedrørende eksemplerne i Tabel 16 og
Tabel 17.

Selvom det måske umiddelbart kunne forekomme naturligt at vægte det socioøkonomiske udgiftsbehov svarende til
de sociale udgifters andel af de samlede udgifter, giver det således en ulige fordeling af det beregnede udgiftsbehov,
når det demografiske udgiftsbehov dæmpes til at udgøre 70 %, for at give plads til et altid positivt beregnet
socioøkonomiske udgiftsbehov. Desuden omfatter det demografiske udgiftsbehov også de sociale udgifter.
I erkendelse af, at der muligvis er et markant ønske om en udligningsmodel, som ligner den nuværende, er
spørgsmålet, hvordan de to udgiftsbehov så bør vægtes indbyrdes for at give den mest neutrale afspejling af
kommunernes faktiske udgifter, jf. udtalelser fra Indenrigs- og socialministeriet og KL om, at man bør anskue
udgiftsbehovet som et samlet hele.
I det følgende undersøges derfor, om den gældende vægtning af det socioøkonomiske udgiftsbehov i 2008 på
30,25 % giver den bedste sammenhæng med de faktiske udgifter.

Sammenligning af samlede udgifter med samlede udgiftsbehov
I Figur 55 ses kommunernes samlede nettodriftsudgifter pr indbygger samt kommunernes beregnede udgiftsbehov
pr indbygger. Kommunerne er sorteret efter nettodriftsudgifter og udgiftsbehovet er justeret 28så landets samlede
udgiftsbehov = landets samlede udgifter.
Forskellen på kommunernes udgifter og udgiftsbehov kan skyldes flere forhold, lokal prioritering, effektivitet og
forskelle i ressourcer og kvalitet i udgiftsbehovsberegningen. Hvis man anvendte faktiske udgifter som udgiftsbehov
ville det ødelægge incitamentet for effektiv drift og for at holde offentlige udgifter i ro.

28

Eks.: Favrskov Kommunes justerede udgiftsbehov = Favrskov Kommune s socioøkonomiske udgiftsbehov (379.208,-) plus Favrskov Kommunes
demografiske udgiftsbehov korrigeret for anlæg (1.439.563,-) hvilket giver os det samlede udgiftsbehov korrigeret for anlæg. Det samlede
udgiftsbehov er herefter ganget med summen af kommunernes nettodriftsudgifter (248.520.526,-) og delt med summen af kommunernes
udgiftsbehov(242.189.865,-) inden der til sidst er delt med folketallet for at få det per indbygger. (beløb i parenteserne er givet i 1000 kr.)
Denne korrektion betyder, at summen af kommunernes nettodriftsudgifter er lig summen af kommunernes udgiftsbehov. Hvilket forbedrer
mulighederne for at sammenligne på tværs af kommunerne.

(379208 + 1439563) ⋅
Favrskov Kommunes justerede udgiftsbehov =

248520526
242189865 = 41,09

Folktal Favrskov

(1000 kr. per indbygger)
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Figur 55: Kommunernes nettodriftsudgifter samt udgiftsbehov
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Samlet udgiftebehov
Lineær (Samlet udgiftebehov)
Lineær (samlede udgifter pr. ind)
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165 Albertslund
183 Ishøj
153 Brøndby
360 Lolland
151 Ballerup
482 Langeland
169 Høje-Taastrup
161 Glostrup
741 Samsø
163 Herlev
167 Hvidovre
306 Odsherred
175 Rødovre
210 Fredensborg
217 Helsingør
101 København
190 Furesø
219 Hillerød
260 Frederiksværk-Hundested
400 Bornholms kommune
492 Ærø
159 Gladsaxe
561 Esbjerg
250 Frederikssund
450 Nyborg
820 Vesthimmerland
329 Ringsted
550 Tønder
259 Køge
201 Allerød
563 Fanø
326 Kalundborg
813 Frederikshavn
330 Slagelse
173 Lyngby-Taarbæk
580 Aabenraa
270 Gribskov
479 Svendborg
773 Morsø
461 Odense
730 Randers
155 Dragør
376 Guldborgsund
390 Vordingborg
810 Brønderslev
187 Vallensbæk
860 Hjørring
265 Roskilde
707 Norddjurs
440 Kerteminde
607 Fredericia
223 Hørsholm
756 Ikast-Brande
846 Mariagerfjord
510 Haderslev
706 Syddjurs
430 Faaborg-Midtfyn
340 Sorø
621 Kolding
849 Jammerbugt
480 Nordfyn
787 Thisted
851 Aalborg
751 Århus
185 Tårnby
615 Horsens
630 Vejle
230 Rudersdal
370 Næstved
791 Viborg
316 Holbæk
573 Varde
420 Assens
410 Middelfart
320 Faxe
779 Skive
147 Frederiksberg
157 Gentofte
661 Holstebro
540 Sønderborg
575 Vejen
253 Greve
240 Egedal
665 Lemvig
530 Billund
350 Lejre
740 Silkeborg
766 Hedensted
671 Struer
336 Stevns
727 Odder
657 Herning
760 Ringkøbing-Skjern
746 Skanderborg
269 Solrød
840 Rebild
710 Favrskov

39

Umiddelbart kunne det se ud til at kommunernes udgiftsbehov nogenlunde følger kommunernes nettodriftsudgifter,
men med indlagte tendenslinjer i Figur 56 ses alligevel systematisk forskel mellem de to kurver.
Figur 56 Kommunernes nettodrifts udgifter samt udgiftsbehov inkl. tendenslinjer
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Hældning af de to tendenslinjer er nemlig ikke den samme. Forskellen på de to tendenslinjer viser at kommuner med
høje nettodriftsudgifter tenderer til at have et højere serviceniveau og kommuner med lavere udgifter et lavere
serviceniveau.
Service niveauet kan ses i grafen som forskellen mellem de to linjer. Hvis man har højere nettodriftsudgifter (den
sorte linje) end udgiftsbehov (den røde linje) har man et højt service niveau og omvendt. At kommuner med høje
nettodriftsudgifter generelt har et højere service niveau end kommuner med lave nettodriftsudgifter kan altså også
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ses ved at den røde linje (udgiftsbehov) generelt ligger under den sorte(nettodriftsudgifter) til højre i grafen (høje
nettodriftsudgifter) og omvendt i venstre side (lave nettodriftsudgifter).
Denne tendens kan skyldes, at de økonomiske vilkår er bedre hos kommunerne til højre i grafen, således at de har
bedre råd til et højere serviceniveau.

Kommuner med stort socioøkonomisk udgiftsbehov har også store samlede udgifter
Figur 57 viser kommunernes socioøkonomiske og demografiske udgiftsbehov pr indbygger, idet kommunerne er
sorteret efter samlede nettodriftsudgifter. Figuren illustrerer at det demografiske udgiftsbehov, selvom det er
betydeligt større end det socioøkonomiske udgiftsbehov, kun varierer forholdsvis lidt fra kommune til kommune29 og
tilfældigt sammenlignet med kommunernes samlede udgiftsniveau.
Kommuner med stort socioøkonomiske udgiftsbehov er samtidig kommuner med høje samlede nettodriftsudgifter, jf.
den stigende tendens fra venstre mod højre.
Det betyder samtidig, at kommuner med store samlede udgifter - til højre i grafen – vil få beregnet deres samlede
udgiftsbehov højere jo større andel af udgiftsbehovet, der beregnes ud fra det socioøkonomiske udgiftsbehov og
samtidig at kommuner med lave samlede udgifter - i venstre side af figuren -, vil få beregnet et lavere samlet
udgiftsbehov, hvis det socioøkonomiske udgiftsbehov vægtes højt.
Et højere udgiftsbehov fører til et højere strukturelt underskud, som igen fører til flere kroner fra udligningsordningen
og dermed evne til at finansiere driftsudgifter. Altså kan kommunernes høje udgiftsniveau til højre i grafen muligvis
skyldes at vægtningen, der tildeles det socioøkonomiske udgiftsbehov er fastlagt for højt.
Figur 57
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Analyse af den nuværende vægtning
Der er blevet argumenteret for, at man ikke kan anskue de to udgiftsbehov hver for sig, men at man skal se det
samlet for at kunne vurdere udligningssystemet. Når man gør dette, viser det sig imidlertid, at forholdet mellem det

29

Hvilket til dels skyldes en systematiske dæmpning af forskellene i demografisk udgiftsbehov, som er indbygget i beregningsmetoden, jf.

eksemplet tidligere i dette afsnit.
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socioøkonomiske og demografiske udgiftsbehov ikke er vægtet, således at sammenhængen mellem kommunernes
faktiske udgifter og udgiftsbehov maksimeres.
Man ville opnå en bedre sammenhæng mellem udgifter og udgiftsbehov, hvis man i 2008 havde vægtet det
socioøkonomiske udgiftsområde med 25,5 % frem for de 30,5 % som faktisk anvendtes. Endvidere vises, at specielt
de store bykommuner gavnes at den anvendte vægtning.
Side 93 og 94 vistes, at den unødvendige reduktion af det demografiske udgiftsbehov til ca. 70 % for at skaffe plads
til et socioøkonomisk udgiftsbehov logisk set fører til undervurdering af forskellene i det aldersbetingede
udgiftsbehov. I det følgende undersøges, om størrelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov alligevel er passende i
forhold til at opfange variationen i kommunernes samlede udgifter bedst muligt.
Det gøres ved at vurdere, hvor godt udgiftsbehovet varierer sammen med de samlede nettodriftsudgifter og det
beskrives, hvordan en mere præcis og velbegrundet vægtning kunne udregnes og hvilken konsekvens det har.
Som nævnt tidligere er høje nettodriftsudgifter ikke alene en følge af udgiftsbehov, men også af bedre
finansieringsmuligheder, hvilket analysen derfor også må tage højde for.
Om den fastsatte vægtning af det socioøkonomiske udgiftsbehov på 30 % i 2007 stigende med ¼ % årligt giver den
bedste sammenhæng med de faktiske udgifter, regresseres først de samlede udgifter i 2008 på det sociale
udgiftsbehov, det demografiske udgiftsbehov samt en ressource variabel, idet:
Nettoudgifter = demografiske udgiftsbehov + socioøkonomiske udgiftsbehov + en ressourceeffekt
+ uforklaret rest
Ressource variablen skal opfange udgiftsvariationen, der følger af variation i kommunernes velstand og de to
udgiftsbehovsvariabel skal belyse, hvorvidt den nuværende vægtning er korrekt. Hvis de nuværende udgiftsbehov er
vægtet således, at de giver den bedste sammenhæng mellem kommunernes faktiske udgifter og udgiftsbehov, vil vi
forvente, at de begge indgår med fuld vægt i regressionsanalysen og blot korrigeret for ressourceeffekten.
Formuleret som regressionsligning, ville man forvente, at de to udgiftsbehov begge ville få en koefficient på 1,
hvorved de indgår med fuld vægt i det samlede udgiftsbehov.
Regressionsanalyser viser imidlertid, at en helt anden vægtning giver den bedste sammenhæng mellem udgiftsbehov
og nettodriftsudgifter:
Tabel 19 Regressionsstatistik med vægtning af demografisk og socioøkonomisk udgiftsbehov
Koefficienter Standardfejl t-stat P-værdi
Socioøkonomisk
udgiftsbehov30 pr. indbygger
Demografisk udgiftsbehov30
pr. indbygger, korrigeret for
anlæg
Ressourcer som afvigelse fra
landsgennemsnittet

Nedre 95 %

Øvre 95 %

0,80

0,05 16,46

0

0,71

0,90

1,10

0,02 50,72

0

1,05

1,14

0,58

0,05 10,80

0

0,47

0,68

Tabel 19 viser, at koefficienten knyttet til det sociale udgiftsbehov er signifikant mindre end 1 og koefficienten
knyttet til det demografiske udgiftsbehov er signifikant større end 1. Dette viser at forholdet i nuværende
udligningsordning mellem det socioøkonomiske og demografiske udgiftsbehov ikke er vægtet, således at der opnås
den bedste sammenhæng mellem kommunernes faktiske udgifter og udgiftsbehov.
Man ville opnå en bedre sammenhæng ved at sænke vægten af det socioøkonomiske udgiftsbehov i forhold til de
30,25 % i 2008 og øge vægten af det demografiske udgiftsbehov.

30

Begge udgiftsbehov er justeret, således at summen svarer til de samlede nettodriftsudgifter, jf. note 28 side 94
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Beregning af en den bedste vægtning af det socioøkonomiske udgiftsbehov
For at beregne hvilken vægtning af de to udgiftsbehov, der giver den mest præcise sammenhæng med de faktiske
udgifter beregnes sandsynligheden for at begge koefficienter i modellen er 1.
Til de teknisk interesserede er der anvendt OLS samt et standard F test, der giver sandsynligheden for at begge
koefficienter er 1 ved forskellige vægtninger af de to udgiftsbehov. 31
Sandsynlighederne samt vægtene er vist i Figur 58 for både 2007 og 2008. På x-aksen vises andelen, der henregnes
til det socioøkonomiske udgiftsbehov, og hvor andelen, der henregnes til det demografiske udgiftsbehov derfor bliver
1-x. På y aksen vises sandsynligheden ved forskellige vægtninger for at begge koefficienter er 1.
Det tilstræbes at opnå den bedste sammenhæng mellem det samlede udgiftsbehov og de samlede faktiske
nettodriftsudgifter, hvilket opnås når begge koefficienter er 1. Den bedste sammenhæng mellem udgiftsbehov og
faktiske nettodriftsudgifter er, der hvor sandsynligheden for at begge koefficienter maksimeres.
Figur 58 Illustration af vægtning der maksimerer sammenhængen mellem udgifter og udgiftsbehov
0,9
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Figur 58 viser sandsynligheden for at forskellige vægtninger af socioøkonomisk udgiftsbehov vil give anledning til den
bedst mulige sammenhæng mellem samlede udgiftsbehov og faktiske nettodriftsudgifter. Fokuser først på de 3
lodrette streger.
Den røde streg viser den andel på 0,3, som er fastlagt for det socioøkonomiske udgiftsbehovs andel af det samlede
udgiftsbehov i 2007. Det er endvidere besluttet at denne andel vil stige med 0,25 procentpoint om året, begrundet
i, at de sociale udgifter ventes at stige som følge af finansieringsomlægningen vedr. førtidspension. Dette er
illustreret ved de røde pile.
Den blå og den grønne lodrette streg viser den vægtning af det socioøkonomiske udgiftsbehov, der vil maksimere
sammenhængen mellem kommunernes faktiske udgifter og udgiftsbehov (sandsynligheden for at koefficienterne på
begge udgiftsbehov er 1 (buerne) i henholdsvis 2007 og 2008).

31

Når koefficienterne skal være 1 og ikke blot lig med hinanden, skyldes det, at det samlede udgiftsbehov er justeret op så det er identisk med de

samlede nettodriftsudgifter og at ressourcevariablen er indregnet som afvigelse fra landsgennemsnittet.
Tabel funktionen i Excel er anvendt til at beregne sandsynlighed en for forskellige vægte af de to udgiftsbehov.
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De sorte pile viser, at den andel, der burde fordeles efter de socioøkonomiske udgiftsbehov, faktisk er mindre i 2008
end i 2007, og ikke større, som man ellers skulle forvente ud fra omlægningen af førtidspension. Dette gælder i hvert
fald, hvis man ser på udviklingen fra 2007 til 2008. Der er dog ikke tale om en signifikant forskel, så den kan være
tilfældig.
Årsagen til ændringen fra 2007 til 2008 er ikke undersøgt, men såfremt de økonomiske vanskeligheder for
kommunerne er størst i kommuner med i forvejen lave udgifter og disse sænkes yderligere, medens kommuner med i
forvejen høje udgifter bedre har mulighed for at fastholde dette udgiftsniveau, ville resultatet blive som beskrevet.
Uanset årsagen ses, at den faktiske andel der henregnes til det socioøkonomiske udgiftsbehov både i 2007 og 2008
er for højt sat i forhold til den bedst mulige sammenhæng. At den optimale vægtning i 2008 skulle være 30¼ % i
2008 er således helt usandsynligt, jf. Figur 58.
Beregnet ud fra 2008 regnskabstal ville en socioøkonomisk andel på 25,5 % være den optimale i forhold til
kommunernes faktiske udgifter. At den mest optimale sammenhæng fås ved en lavere procent end de 30¼ er i øvrigt
umiddelbart forståelig set i lyset af de simple udligningseksempler vist side 93-94. Den optimale vægt på 25,5 % er
beregnet ud fra det nu kendte socioøkonomiske og demografiske udgiftsbehov. En ændret opgørelse heraf, bør
derfor give anledning til en ny undersøgelse af, hvilken vægtning, der sikrer den bedste sammenhæng.

Økonomiske konsekvenser af den valgte vægtning af socioøkonomisk udgiftsbehov
Hvis man i 2008 havde anvendt 25.5 % i stedet for 30 ville det have store konsekvenser for udregningen af
kommunernes udgiftsbehov.
Figur 59 viser ændringerne i kommunernes udgiftsbehov pr indbygger. Kommunefordelte tal for
udligningskonsekvenser af den valgte vægtning i forhold til den optimale vægtning henvises til bilaget, side 213

Figur 59 Konsekvenser ved anvendelse af den præcise fordeling
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Ændring i udgiftsbehov i 1000,- kr pr. indbygger

1,50
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Det er tale om meget store beløb. For de 6 østjyske kommuner ville den anderledes vægtning eksempelvis indebærer
300 mio. kr. mere i beregnet udgiftsbehov med deraf følgende højere beregning af tilskud og udligning.
Modsat vil kommuner med højt socioøkonomisk udgiftsbehov få beregnet et lavere samlet udgiftsbehov, hvilket
eksempelvis gælder for de store bykommuner, København, Århus, Odense og Ålborg.

Tabel 20

Økonomiske konsekvenser af vægtningen af socioøkonomisk udgiftsbehov
med 30¼ procent i 2008 i stedet for optimale på 25,5%
Alternative
Kommune
Faktiske
Alternative
Faktiske
(efter nummer) udgiftsbehov udgiftsbehov
udgiftsbeho udgiftsbehov
(25½%)
Ændring
(30¼ %)
(25½%)
Ændring
v (30¼%)

I 1000 kr.
706 Syddjurs
710 Favrskov
727 Odder
740 Silkeborg
746 Skanderborg
766 Hedensted

1.744.646
1.818.852
885.474
3.638.400
2.214.715
1.884.128
12.186.215

1.780.332
1.877.330
908.742
3.705.705
2.283.111
1.931.494
12.486.714

1000 Kr. pr. indbygger
35.686
58.478
23.269
67.306
68.396
47.366
300.501

42,23
40,04
40,92
41,62
39,81
41,67

43,10
41,33
42,00
42,39
41,04
42,72

0,86
1,29
1,08
0,77
1,23
1,05

Note: De anvendte udgiftsbehov er korrigeret for anlæg

Indlægges vægtningen på 25,5 % tillagt 0,25 % i udligningsprogrammet for 2009, ses at der er en betydelig
udligningsmæssig konsekvens af den anvendte vægtning i stedet for den optimale vægtning i forhold til
sammenhængen med de faktiske udgifter. 66 kommuner modtager 991 mio. kr. mere i udligning, medens 32
kommuner modtager tilsvarende mindre i udligning. Udsvingene ligger mellem -0,84 % og 0,62% af
beskatningsgrundlaget.
De udligningsmæssige konsekvenser for de enkelte kommuner af den nuværende vægtning sammenlignet med den
optimale vægtning, jf. foranstående, ses i bilagstabellen, side 213.
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Det socioøkonomiske udgiftsbehov
Det socioøkonomiske udgiftsbehov har i perioden 2007 til 2009 ændret sig og for nogle kommuner i spring, som
skaber usikkerhed om beregningens stabilitet.
Det socioøkonomiske udgiftsbehov tager hensyn til forskelle i socialt betingede udgifter, både på de sociale konti og
på øvrige konti.
Beregningen lider imidlertid under manglende præcision i et omfang, som har stor økonomisk betydning for mange
kommuner, herunder ikke mindst de 6 østjyske kommuner.
Den samlede udgiftsbehovsberegning er ikke i orden, blot fordi ”underkompensation” ved det socioøkonomiske
udgiftsbehov modsvares af ”overkompensation” på det demografiske udgiftsbehov, når der sammenlignes med
faktiske udgifters fordeling.
Argumentet overser nemlig den afgørende problemstilling, at kommunernes prioritering af det demografiske område
er under meget forskelligt pres fra socialudgifterne. Det er ikke fortrinsvis store sociale problemer, som giver
forhøjede udgifter på normalområdet, men derimod den enkelte kommunes økonomiske ressourcer, som blandt
andet kan skyldes udligning ud fra et forkert udmålt socialt udgiftsbehov.
Undersøgelser viser, at kommuner, som får deres socioøkonomiske udgiftsbehov overvurderet, herved er i stand til
at hæve deres almindelige serviceniveau ganske betydeligt, medens kommuner, som får deres socioøkonomiske
udgiftsbehov undervurderet, har været nødt til at foretage store besparelser på de øvrige udgiftsområder.
Herved fremstår kommunerne med et meget mere ensartet serviceniveau, end de i virkeligheden har.
Det forekommer helt urealistisk, at en betydende del af de fundne forhold, kan skyldes forskelle i prioritering eller
effektivitet. Det er derfor velbegrundet, at Finansieringsudvalget skal undersøge udgiftsbehovsberegningen
yderligere.
Det socioøkonomiske udgiftsbehov bør beregnes med større træfsikkerhed i forhold til de faktiske forhold i
kommunerne.
De nuværende kriterier bør efterses for uhensigtsmæssig operationalisering i forhold til samtlige udgiftsområder, idet
der kan rejses kritik imod flere af de stærkest omfordelende kriterier.
Flere af de kriterier, som i dag anvendes, er uegnede som indikatorer på udgiftsbehov. Det kriterium, som har størst
indflydelse på beregningen af socioøkonomisk udgiftsbehov, ”familier i visse boliger”, omfatter tilsyneladende boliger
som bebos af studerende, der normalt ikke modtager sociale ydelser, hvilket er af stor betydning for opgørelserne i
de større byer med mange studerende.
Samme problem synes at påvirke kriteriet, ”personer med lav indkomst”, som er det tredje mest indflydelsesrige
kriterium. Studerende har typisk lav indkomst, men udløser få socialudgifter.
Det fjerde mest virkende kriterium – trods den formelt lave vægt på 2% , ”nedgang i folketallet”, virker vilkårligt som
følge af opgørelsesmetoden. Kriteriet skulle tilgodese strukturelle udfordringer i udkantskommuner, hvilket det da
også gør, men samtidig flytter det millioner af kroner til hovedstadsområdet, som vel næppe kan betegnes som
udkantskommune.
Der mangler tilsyneladende kriterier, som bedre er i stand til at opfange udgiftsbehov udenfor storbyerne. Således er
der en tydelig sammenhæng mellem landdistriktsgraden og den manglende præcision i beregningen af det
socioøkonomiske udgiftsbehov.
Til opfangning af udgiftsbehov i byerne anvendes eksempelvis såkaldte paraplyvariable. Såfremt man ikke kan finde
tilfredsstillende kriterier, med direkte årsagssammenhæng må man benytte tilsvarende metode udenfor storbyerne.
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Udsving i det socioøkonomiske indeks
Det socioøkonomiske indeks har udviklet sig betydeligt fra 2007 til 2009 og i så høj grad, at der kan stilles
spørgsmålstegn ved målets robusthed.
Hvis det socioøkonomiske indeks fra tilskudsudmeldingen for 2007 indsættes i beregningsmodellen for tilskud i
2009 fremkommer en konsekvens, som angivet på næste sider.32

Af Figur 60 fremgår, at hvis det socioøkonomiske indeks havde været uforandret, ville de fleste
hovedstadskommuner have haft et større udlignet strukturelt underskud pr. indbygger. Eksempelvis ville Greve have
haft 815 kr. mere i udlignet underskud pr. indbygger.
Den samlede udligningsmæssige konsekvens på landsplan er, at 572 mio. kr. har skiftet ejerkommune, som følge af
forskydningerne i det socioøkonomiske indeks fra 2007 til 2009. Hovedstadsområdet har sammenlagt vundet 151
mio. kr. på ændringerne. Der er således tale om ret store forskydninger, idet disse tal skal vurderes i forhold til, hvor
stor udligningsmæssig betydning de socioøkonomiske kriterier i det hele taget har.

For Fanø, Ærø og Læsø giver beregningen nogle voldsomme udsving, som formentlig er en følge af kommunernes
størrelse, hvilket naturligvis giver mindre stabile mål.

32

Det fremgår ikke klart, om samspil mellem de demografiske udgiftsbehov og de socioøkonomiske udgiftsbehov er af betydning for
nedenstående konklusioner.
Hvis nemlig ændringen har sammenhæng med ændringer i de demografiske nøgler, ville man jo skulle tage hensyn hertil for at vurdere den reelle
effekt af ændringen.
Dette kræver imidlertid en nærmere analyse af samspillet mellem demografiske og socioøkonomiske udgiftsbehov. Såfremt dette er tilfældet føjer
det dog yderligere begrundelse til synspunkter om, at det det er et demokratisk problem, at det nuværende udligningssystem er uigennemsigtigt.
Det er betænkeligt, når det socioøkonomiske indeks viser voldsomme udsving, som ikke er forståelige.

2.000,000

-500,000

360 Lolland
825 Læsø
183 Ishøj
482 Langeland
741 Samsø
165 Albertslund
400 Bornholms kommune
153 Brøndby
492 Ærø
773 Morsø
550 Tønder
820 Vesthimmerland
330 Slagelse
376 Guldborgsund
707 Norddjurs
390 Vordingborg
787 Thisted
810 Brønderslev-Dronninglund
665 Lemvig
860 Hjørring
813 Frederikshavn
575 Vejen
479 Svendborg
461 Odense
450 Nyborg
326 Kalundborg
561 Esbjerg
510 Haderslev
420 Assens
480 Nordfyn / Bogense
730 Randers
671 Struer
580 Aabenraa
846 Mariagerfjord
430 Faaborg-Midtfyn
756 Ikast-Brande
306 Odsherred
849 Jammerbugt
615 Horsens
779 Skive
540 Sønderborg
316 Holbæk
260 Halsnæs
175 Rødovre
607 Fredericia
320 Faxe
370 Næstved
163 Herlev
340 Sorø
573 Varde
440 Kerteminde
530 Billund
851 Aalborg
329 Ringsted
840 Rebild
661 Holstebro
167 Hvidovre
410 Middelfart
657 Herning
791 Viborg
706 Syddjurs
169 Høje-Taastrup
621 Kolding
760 Ringkøbing-Skjern
630 Vejle
101 København
766 Hedensted
259 Køge
751 Århus
710 Favrskov
740 Silkeborg
727 Odder
217 Helsingør
151 Ballerup
336 Stevns
185 Tårnby
250 Frederikssund
746 Skanderborg
161 Glostrup
159 Gladsaxe
563 Fanø
270 Gribskov
253 Greve
210 Fredensborg
265 Roskilde
219 Hillerød
350 Lejre
147 Frederiksberg
240 Egedal
187 Vallensbæk
269 Solrød
190 Furesø
155 Dragør
201 Allerød
173 Lyngby-Taarbæk
230 Rudersdal
223 Hørsholm
157 Gentofte

0,000

Konsekvens for kommunernes strukturelle underskud efter udligning, hvis det socioøkonomiske
indeks ikke havde ændret sig fra 2007 til 2009
Figur 60

Nettopåvirkning af det udlignede strukturelle
underskud inkl selskabsskat pr. indbygger udenfor
hovedstadsområdet
Nettopåvirkning af det udlignede strukturelle
underskud inkl selskabsskat pr. indbygger i
hovedstadsområdet
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Kommuner sorteret efter udlignet strukturelt underskud inkl. udlignet selskabsskat pr. indbygger
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Sammenhængen mellem faktiske socialudgifter og socioøkonomiske
udgiftsbehov
Dette afsnit foretager en umiddelbar sammenligning af kommunernes faktiske socialudgifter og de socioøkonomiske
udgiftsbehov med henblik på at sætte fokus på den del af forskellen, som skyldes manglende præcision i beregningen
af udgiftsbehovet.
Forskellen mellem faktiske socialudgifter og socioøkonomisk udgiftsbehov skyldes ikke kun manglende præcision,
men også at det socioøkonomiske udgiftsbehov skal dække socialt betingede udgiftsbehov på normalområdet,
medens kommunernes faktiske udgifter kan være påvirket af forskelle i prioritering og effektivitet, som
udgiftsbehovet ikke bør indregne.
I dette afsnit fremgår ud fra en meget simpel beregning, at hvis en kommunes socialudgifter er 1000 kr. højere pr.
indbygger end gennemsnitskommunens, så vil den også have 152 kr. højere udgifter på normalområdet. Den simple
beregning understøttes yderligere af det efterfølgende afsnit.
Der er ingen statistisk belæg for, at forskellen mellem faktiske socialudgifter og det socioøkonomiske skulle hænge
sammen med partipolitiske forhold, jf. 186.
Hvis forskellen skulle være en følge af at nogle kommuner er mindre effektive end andre, ville det betyde, at 94
kommuner kunne spare knap 30 mia. kr. (45% af deres samlede socialudgifter), hvis de blev ligesom effektive som de
3 mest effektive kommuner. Selv om der formentlig er forskelle i effektivitet – også på det sociale område –
forekommer det absurd, at dette skulle kunne udgøre nogen væsentlig del af forklaringen på de konstaterede
forskelle.
En række fynske kommuner33 har med opbakning fra i alt 40 kommuner klaget over, at det beregnede
socioøkonomiske udgiftsbehov er langt mindre end deres faktiske sociale udgifter, medens andre kommuner til
gengæld får beregnet et socioøkonomisk udgiftsbehov, som er langt højere end deres faktiske udgifter.
De fynske kommuner henviser til tallene i den tidligere udgivne rapport fra KREVI34, som ud fra regnskabstal 2007
har beregnet, hvor meget den enkelte kommune er bedre eller dårligere stillet end gennemsnitskommunen og
sammenligner disse balancetal med de beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov.
Argumentet er, at kommuner med højere socialudgifter underkompenseres og kommuner med lave socialudgifter
overkompenseres.

Kritikken er blevet imødegået med synspunktet om, at det socioøkonomiske udgiftsbehov skal kompensere for
socialt betingede udgifter også på de øvrige udgiftsområder, folkeskole, børnehaver, ældreomsorg m.v.
Overkompensationen modsvares derfor at merudgifter udenfor socialområdet, medens underkompensation
modsvares af mindreudgifter udenfor socialområdet.
Hertil kommer, at man ikke kan udligne ud fra de faktiske udgifter, idet kommunernes incitament til at styre de
sociale udgifter herved ville falde og endelig kan de sociale udgifter jo være underkastet en politisk prioritering.

De østjyske kommuner har lave socialudgifter – men ikke så lave som det socioøkonomiske udgiftsbehov.
Sammenlignes de socioøkonomiske udgiftsbehov ifølge tilskudsmeddelelsen med de faktiske socialudgifter i
regnskaberne ses, at der er betydelig forskel for en række kommuner.
Den anvendte afgrænsning af de faktiske sociale udgifter fremgår side 202.
Figur 61 viser sammenhængen mellem de faktiske socialudgifter og de socioøkonomiske udgiftsbehov. Punkterne
repræsenterer de enkelte kommuner.
33

Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Middelfart, Nordfyn, Kerteminde og Assens

34

KREVI, Mere lige end før, Kommunernes økonomiske grundvilkår 2007
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De beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov vises op ad Y-aksen, medens de faktiske socialudgifter vises ud ad Xaksen, begge opgjort som afvigelser fra landsgennemsnittet. For begge akser er positive tal udtryk for større
udgifter end landsgennemsnittet.
Figur 61

Socioøkonomiske udgiftsbehov 2008 sammenlignet med faktiske socialudgifter i regnskab
2008. Begge opgjort som afvigelse fra landsgennemsnittet.
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Sammenhængen mellem de to målinger er vist ved den røde tendenslinje. Hvor god sammenhængen er, fremgår af
en R2 på 0,66. Den fortæller noget om, hvor tæt punkterne ligger på den røde linje. Ud fra en statistisk synsvinkel
forekommer en R2 på 0,66 rimeligt tilfredsstillende.

,

De fynske kommuner blev kritiseret for at ville foretage udligning ud fra
de faktiske socialudgifter. Udligning ud fra de faktiske socialudgifter ville
svare til at ændre udgiftsbehovsberegningen, så punkterne blev flyttet
op eller ned, indtil de landede på den blå linje.
Dette ønske - repræsenteret ved den lodrette afstand mellem
punkterne og den blå linje -, kan forstås lidt bedre, ved at se på de
lodrette afstande i to trin.
Først fokuserer vi på den lodrette afstand A, mellem den blå linje og den
røde linje og dernæst fokuserer vi på B, den lodrette afstand mellem
punkterne og den røde linje.

A
B
45°s linje

Først ser vi på forskellen mellem den røde tendenslinje og den blå 45°s linje. Tendenslinjen er mere stejl end den blå
45°s linje. Dette fortæller, at udgiftsbehovsberegningen gennemsnitligt vurderer det sociale udgiftsbehov lavere i
kommuner med lavt udgiftsbehov og vurdere udgiftsbehovet højere i kommuner med højt udgiftsbehov.
Formlen for tendenslinjen præciserer dette, idet sammenhængen mellem de to målinger er sådan, at når de faktiske
socialudgifter stiger med 1000 kr., så stiger det beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov med 1.152 kr.
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Beregningen af de socioøkonomiske udgiftsbehov forstærker altså gennemsnitligt forskellene mellem kommunernes
faktiske socialudgifter med 15,2 % i 2008.
Forskellen kan tilskrives ønsket om at dække det socialt betingede udgiftsbehov, som ligger udenfor det sociale
område og som ikke dækkes ind af den demografiske udgiftsbehovsberegning, et hensyn, som de fynske kommuner
ikke havde med i deres argumentation.
Hvorvidt det er rimeligt at forstærke variationen i de sociale udgifter med lige netop 15% ved beregningen af det
socioøkonomiske udgiftsbehov, vil blive vurderet nærmere i næste afsnit.
Dernæst ser vi på forskellen mellem punkterne og den røde tendenslinje. Denne afstand repræsenterer flere
forskellige problemstillinger. De faktiske socialudgifter tillagt de socialt betingede udgifter udenfor socialområdet i en
kommune kan være højere eller lavere end det socioøkonomiske udgiftsbehov som følge af politisk prioritering og
effektivitet. Det kan imidlertid også være højere eller lavere som følge af, at udmålingen af det socioøkonomiske
udgiftsbehov ikke sker godt nok, dvs. at de anvendte kriterier ikke i fornøden grad afspejler de faktiske sociale
udgiftsbehov, som kommunerne har. Om forklaringen er den ene eller den anden, kan ikke aflæses af Figur 61.
Hermed dækker de lodrette afstande i figuren mellem punkterne og den røde linje dels over kvaliteten i udmålingen af
det socioøkonomiske udgiftsbehov og dels over lokal prioritering og effektivitet. Det sidste blev også indvendt imod
de fynske kommuners argumentation, nemlig med argumentet om, at hvis udlignede ud fra de faktiske tal, så ville
kommunernes incitament til at styre udgifterne på det sociale område mindskes, ligesom eventuel politisk prioritering
ville blive gratis. Dette ville naturligvis være uhensigtsmæssigt.
Det er velbegrundet, at tilgodese socialt betingede udgifter på normalområdet, som i figuren er illustreret ved at
beregne det socioøkonomiske udgiftsbehov svarende til den røde tendenslinje i Figur 61 i stedet for efter den blå
45°s linje.
Det er derimod mere tvivlsomt, hvor god begrundelsen er, for afvigelserne mellem de beregnede socioøkonomiske
udgiftsbehov og den røde tendenslinje.
For de kommuner, som ligger længst under den røde linje, heriblandt de 6 østjyske kommuner, koster afvigelsen
voldsomt store beløb i tilskud.
I nedenstående Tabel 21 er for de 6 kommuner sammenlignet det beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov pr.
indbygger ifølge tilskudsudmeldingen for 2007 og 2008 med de faktiske socialudgifter pr. indbygger ifølge regnskab
2007 og 2008. Begge er omregnet til afvigelse fra landsgennemsnittet i det enkelte år.
Som den eneste af kommunerne har Syddjurs højere socialudgifter end landsgennemsnittet. I 2007 er udgifterne 81
kr. over landsgennemsnittet og i 2008 er udgifterne 272 kr. over landsgennemsnittet.
Det beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov er derimod væsentligt lavere end landsgennemsnittet, nemlig 2.588
henholdsvis 2.826 kr. lavere.
Forskellen mellem vurderingen af den økonomiske situation på det sociale område ud fra de faktiske socialudgifter og
ud fra de beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov er herved 2.670 kr. pr. indbygger i 2007 og 3.098 kr. pr.
indbygger i 2008.
Det socioøkonomiske udgiftsbehov tegner således et gunstigere billede af den økonomiske situation på det sociale
område for Syddjurs end de faktiske udgifter antyder.
De østjyske kommuner er alle socialt bedre stillet i forhold til landsgennemsnittet ud fra begge målemetoder, men er
endnu bedre stillet målt ved socioøkonomisk udgiftsbehov end de faktiske udgifter antyder.
Dermed tegner det beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov billedet ca. 1.000-3.000 kr. gunstigere end de
faktiske udgifter antyder, jf. de sidste to kolonner i Tabel 21. Denne forskel kan på ingen måde forklares ved
tendensen til at tilgodese socialt betingede udgifter udenfor socialområdet ved at forstærke de socioøkonomiske
udgiftsbehov med 15 %.
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Tabel 21

Østjyske kommuners faktiske socialudgifter og socioøkonomiske udgiftsbehov 2008
Forskel mellem de to
Afvigelse i beregnede
Afvigelse i faktiske
vurderinger
udgiftsbehov fra
socialudgifter fra
landsgennemsnit i kr. pr. indb. landsgennemsnit i kr. pr. indb.

Kr. pr. indb.

Syddjurs
Odder
Favrskov
Skanderborg
Silkeborg
Hedensted

Negative tal betyder, at
kommunen er gunstigere
stillet end
gennemsnitskommunen
(1)
2007
81
-1.279
-2.737
-3.430
-788
-2.185

2008
272
-1.310
-2.961
-2.954
-1.256
-2.401

Negative tal betyder, at
kommunen er gunstigere
stillet end
gennemsnitskommunen
(2)
2007
-2.588
-3.441
-4.408
-4.385
-2.354
-3.298

2008
-2.826
-3.966
-4.973
-4.848
-2.700
-3.634

Positive tal betyder, at det
beregnede udgiftsbehov stiller
kommunen dårligere

(1-2)
2007
2.670
2.162
1.671
954
1.566
1.113

2008
3.098
2.656
2.012
1.894
1.444
1.233

De østjyske kommuner er endvidere nogle af de kommuner i landet, som har de største faktiske sociale udgifter i
forhold til det beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov, jf. Figur 62.

Figur 62

Forskellen mellem de faktiske udgifter og socioøkonomiske udgiftsbehov
Afvigelse fra gns. af udgiftsbehov fratrukket afvigelse af gns. af faktiske udgifter
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Andre kommuner får tegnet et betydeligt mere ugunstigt økonomisk billede, når man ser på det socioøkonomiske
udgiftsbehov sammenlignet med de faktiske socialudgifter. At Læsø kommune er den kommune, hvor forskellen
mellem de to billeder er størst, betyder måske ikke så meget på grund af Læsø kommunes størrelse. Anderledes er
det, når beregningen af det socioøkonomiske udgiftsbehov tegner et urealistisk økonomiske billede for en række
større kommuner. Eksempelvis Københavns kommune, hvor det socioøkonomiske udgiftsbehov tegner et billede, som
er over 5.000 kr. dårligere end de faktiske socialudgifter antyder. Med så stor afvigelse for en stor kommune, er der
risiko for betydelig skævvridning af den økonomiske byrdefordeling.
At Figur 62 skulle indikere, at kommunerne til venstre i grafen prioriterer det sociale område særlig højt i forhold til
kommunerne i højre side af grafen eller at kommunerne i højre side af grafen skulle være så meget mere effektive på
lige netop det sociale område end kommunerne i venstre side af grafen, er formentlig tvivlsomt. Der er tale om
meget store forskelle.
Det vurderes mere sandsynligt, at der er tale om modelmæssige problemer i udmålingen af de socioøkonomiske
udgiftsbehov, som ikke er afdækket endnu.
De udligningsmæssige konsekvenser af den nuværende udmåling af socioøkonomiske udgiftsbehov i forhold til et
formentlig mere præcist beregnet udgiftsbehov, svarende til de faktiske socialudgifter korrigeret for afledte
socialudgifter på normalområdet, fremgår af bilagstabel side 213. Dette må dog på ingen måde opfattes, som et
forslag om, at beregne udligningen ud fra kommunernes faktiske udgifter.

Analyse af sammenhængen mellem serviceniveau på
socioøkonomiske og demografiske område35
Dette afsnit indeholder en analyse af, i hvilket omfang den upræcise udmålingen af det socioøkonomiske
udgiftsbehov har konsekvenser i form af højere eller lavere serviceniveau indenfor normalområdet, idet der tages
højde for de socialt betingede udgifter på normalområdet.
Det kan ud fra analysen konkluderes følgende:
•
•
•
•
•
•

35

At upræcis udligning af sociale udgiftsbehov resulterer i betydelig skævvridning af byrdefordelingen.
At kommuner med god strukturel balance anvender den bedre balance fuldt ud til højere serviceniveau på
normalområdet.
At kommuner, som får overvurderet deres sociale udgiftsbehov, anvender størstedelen af de sparede
socialudgifter til højere serviceniveau på normalområdet.
At kommuner, som får undervurderet deres sociale udgiftsbehov, finansierer ca. halvdelen af de øgede
socialudgifter gennem lavere udgifter på normalområdet og resten formentlig ved højere skatter.
At den upræcise udmåling af det socioøkonomiske udgiftsbehov herved synes at have en udgiftsdrivende og
skattedrivende effekt. Dette er dog ikke signifikant påvist i modellen.
At høje socialudgifter i et vist omfang synes at give afledte merudgifter på normalområdet, hvilket er
afspejlet i tendensen i beregningen af det socioøkonomiske udgiftsbehov.

Analysen i dette hovedafsnit er tidligere fremlagt i notatet ”Manglende præcision i udmålingen af kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov
skævvrider det kommunale serviceniveau på normalområdet”, 17. september 2009.
Fremlæggelsen affødte da også forskellige synspunkter – ikke så meget om analysens konklusioner, men om analysetekniske forhold, som
efterfølgende er undersøgt nærmere. De modtagne synspunkter har kun givet anledning til dæmpning af formuleringen af enkelte af
konklusionerne, men fører til stigning i analysens kompleksitet, idet nuværende opdeling af udgiftsbehovet netop vanskeliggør analyser.
Den perfekte analyse eksisterer næppe. Man vil formentlig ved enhver regressionsanalyse kunne påpege problemer ved operationalisering osv. I
mangel på den perfekte analyse, må man vurdere ud fra det bedste bud og det er næppe rimeligt, at en rapport af denne karakter skal leve op til
mere avancerede tekniske krav, end de anvendte regressionsanalyser, som ligger bag udligningssystemet.
Analysen er fastholdt kun med redaktionelle ændringer i nærværende afsnit, idet konklusionerne dog er justeret en anelse på baggrund af de
supplerende analyser. Det fremgår af fodnoter og bilag, hvor der er gennemført supplerende analyser på baggrund af de fremførte synspunkter.
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Analysen underbygger, at der er et påtrængende behov for bedre modelberegning af de reelle socioøkonomiske
udgiftsbehov i kommunerne.

Opgørelse af det socioøkonomiske og demografiske udgiftsbehov
Kommunernes udgiftsbehov beregnes som summen af et demografisk udgiftsbehov og et socioøkonomisk
udgiftsbehov.
Som udgangspunkt beregnes det demografiske udgiftsbehov for hele landet som summen af de samlede nettodriftsog anlægsudgifter for tilskudsåret. For at give mulighed for udligning af sociale forskelle fratrækkes imidlertid en
andel, som henregnes til et socioøkonomisk udgiftsbehov.
Den andel, som henregnes til det socioøkonomiske udgiftsbehov, er fastlagt ved lov, og i 2009 udgør den 30,5 % af
de samlede nettodrifts- og anlægsudgifter.
Det udgiftsbehov, som fordeles efter demografiske forhold, er hermed reduceret til 69,5 % af de samlede
nettodrifts- og anlægsudgifter.
Den procentvise fordeling forskydes med ¼ % årligt, således at det sociale udgiftsbehov stiger for at tage højde for
udviklingen i kommunernes andel af førtidspensionsudgifterne som følge af refusionsomlægninger.
Det demografiske udgiftsbehov beregnes for den enkelte kommune ud fra kommunens antal indbyggere i forskellige
aldersgrupper ganget med dertil hørende aldersspecifikke enhedsbeløb.
Disse enhedsbeløb beregnes ud fra de samlede nettodrifts- og anlægsudgifter fordelt på relevante aldersgrupper
ifølge en fordelingsnøgle, som fremgår af bekendtgørelsen af udligningsloven.
Den enkelte kommunes socioøkonomiske udgiftsbehov beregnes ud fra kommunens andel af landstotalen på
forskellige sociale indikatorer (socioøkonomiske kriterier), eksempelvis andelen af 20 - 49-årige uden
erhvervsuddannelse.
Et centralt spørgsmål er, om det socioøkonomiske udgiftsbehov alene skal dække sociale udgifter afgrænset ved
kontoplanen, eller hvorvidt det skal dække socialt betingede udgifter på det samlede kommunale udgiftsområde.
Inden en nærmere analyse af relationen mellem de to udgiftsbehov er der grund til at fokusere på relationen mellem
det socioøkonomiske udgiftsbehov og de sociale udgifter henholdsvis mellem de demografiske udgiftsbehov og de
ikke sociale udgifter. Fremstillingen heraf i lovforslag, bekendtgørelse og diverse rapporter om udligningssystemet
samt udtalelser om udligningssystemet forekommer nemlig ikke helt klar, hvilket formentlig er baggrunden for den
seneste tids diskussion om sammenligning af faktiske socialudgifter med de socioøkonomiske udgiftsbehov, jf. også
foregående afsnit.
I betænkning 1437 fra 2004 side 44 anbefales den overlappende model, dvs. hvor samtlige udgifter, som indgår i et
udgiftsbehov, udlignes efter demografiske kriterier, og hvor de sociale udgifter herefter udlignes efter sociale
kriterier. De sociale udgifter afgrænses ud fra kontoplanen. 36
I bemærkningerne til lovforslag 499 om kommunal udligning og generelle tilskud bemærkes da også, at der med
forslaget opnås en forbedret sammenhæng med de sociale udgifter i kommunen, ligesom der i bemærkningerne til de
enkelte socioøkonomiske kriterier stort set kun henvises til sammenhænge med sociale udgifter, dog med undtagelse
af ældreområdet, som nævnes herudover.
I drøftelse med Indenrigs- og socialministeriet har ministeriet argumenteret for, at de socioøkonomiske kriterier også
skal dække socialt betingede udgifter på konti, som ikke henregnes til sociale udgifter, f.eks. folkeskole, børnehave og
ældreområdet. Dette stemmer da også overens med tidligere betænkninger, som netop finder, at sociale forhold
spiller en rolle for udgifterne på serviceområder udenfor de sociale konti.
36

Teksten er ikke understreget i originalteksten.
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Problemstillingen om afgrænsning af socialudgifter ifølge kontoplanen eller socialt betingede udgifter – uanset hvor i
kontoplanen – kan illustreres således:

a. Fordelingen af de samlede nettodrifts- og anlægsudgifter

Normalområdet

Socialområdet

Ovenstående figur er en illustration af størrelsen af den kontomæssige afgrænsning af kommunernes sociale udgifter
(orange felt).
Det lysegrønne felt viser de resterende udgifterne udenfor det sociale udgiftsområde, i det følgende benævnt
normalområdet.
Ifølge den overlappende tankegang udlignes først udgiftsbehovet på begge områder i forhold til demografiske
enhedsbeløb og derefter udlignes en del af udgifterne supplerende ud fra socioøkonomiske kriterier.

b. Fordelingen på demografisk og socioøkonomisk udgiftsbehov

Normalområdet

Socialområdet

Inden beregning af de demografiske udgiftsbehov, reduceres de samlede udgifter for at give plads til den
socioøkonomiske del af udligningen.
Figur b viser, hvordan 30,5 % af de samlede nettodrifts- og anlægsudgifter henregnes til et socioøkonomisk
udgiftsbehov (illustreret ved den røde ramme), medens de resterende 69,5 % henregnes til det demografiske
udgiftsbehov (illustreret ved den blå ramme).
Procentfordelingen er politisk fastlagt og opgøres ikke ud fra summen af bestemte konti i kommunernes budgetter
eller regnskaber.
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Det socioøkonomiske udgiftsbehov er illustreret som overlappende i forhold til normalområdet, fordi nogle
sektorområder på normalområdet må forventes at være påvirket af sociale forhold i kommunerne, navnlig
børnehaver, folkeskoler, ældreomsorg og administration37. Omvendt er nogle af de sociale udgiftskonti næppe
bestemt af sociale forhold, men er kun marginalt påvirkede af disse eller måske endda nogenlunde ens for alle
kommuner.

c. Sammenfald mellem de to afgrænsninger
Der er i vidt omfang sammenfald mellem de to afgræsninger. Således foretages i bilaget til den opfølgende rapport
fra finansieringsudvalget 10. februar 2009 følgende sammenligning:38
”4.2.1. Overordnet sammenligning af sociale udgifter og opgjort indeks
En simpel sammenligning (set over samtlige kommuner) af de opgjorte sociale udgifter pr. indbygger
med udgifterne efter det opgjorte socioøkonomiske indeks anvendt i udligningen for 2007 viser en
korrelationskoefficient på ca. 82 pct. Ved analyserne forud for finansieringsreformen blev den
tilsvarende korrelationskoefficient opgjort til omkring 80 pct., men kun når der blev set bort for to økommuner.
Samlet set er der er således en pæn sammenhæng mellem kommunernes sociale udgifter og det
opgjorte kommunale socioøkonomiske udgiftsbehov. Se også figur 4.1. Det er dog også relevant at
se nærmere på forklaringen af de enkelte sociale udgiftsområder, som analysen omhandler.

Figur 4.1. Sammenhæng mellem kommunernes sociale udgifter (inkl.
sundhedsbidrag) og opgjorte socioøkonomiske udgiftsbehov

Fremhævelse af denne sammenhæng må forudsætte, at Finansieringsudvalget finder det er relevant at sammenholde
de to mål, ikke blot på aggregeret niveau, men også på kommuneniveau.

37

ECO nøgletal, Teknisk vejledning 2009, side 21 ff.

38

Finansieringsudvalgets rapport om opfølgning på finansieringsreformen, februar 2009, Bilag B: Notat om arbejde i arbejdsgruppe om

kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov, side 10.
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I betænkning 1437 fra januar 2004, side 110 belyses sammenhængen mellem de beregnede sociale udgiftsbehov og
de faktiske sociale udgifter, herunder opgørelse på kommunegrupper. Det vises, at det beregnede udgiftsbehovs
andel af de sociale udgifter varierer tydeligt i forhold til forskellige kommunegruppe, således at andelen er 125 % for
stærke centerkommuner, 97 % for udkantskommuner og 83 % for centernære landkommuner. Det anføres, at der
ved afgrænsningen af de faktiske sociale udgifter er taget udgangspunkt i en kontoplansafgrænsning. Dette
indebærer, at ”sociale aspekter” i andre kommunale udgifter ikke er medtaget ved afgrænsningen.

I samme omfang, som det er relevant at sammenligne de faktiske sociale udgifter afgrænset ved kontoplanen med
det beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov, må det være tilsvarende relevant at sammenligne residualerne, nemlig
de øvrige kommunale udgifter (normaludgifter) med det beregnede demografiske udgiftsbehov. Blot skal man være
opmærksom på, at de sociale aspekter på det demografiske udgiftsbehov herved ikke fremgår.

Den anvendte opdeling af kontoplanen er beskrevet i Finansieringsudvalgets rapport fra 2005 og bekræftet i
Finansieringsudvalgets opfølgende rapport fra 2009. En opdateret liste findes i bilaget til Finansieringsudvalgets
opfølgende rapport fra februar 2009.
Til brug for de følgende undersøgelser er kommunernes faktiske driftsudgifter 2008 med udgangspunkt i de
foreliggende oplysninger opdelt på henholdsvis sociale og øvrige udgifter (normalområdet). Det bør ved læsningen
holdes for øje, at der er socialt betingede udgifter også på normalområdet, hvilket vil blive undersøgt nærmere.
Indledningsvis undersøges kommunernes sociale udgifter og det socioøkonomiske udgiftsbehov.

Kommunernes socialudgifter og det socioøkonomiske udgiftsbehov
Kommunernes sociale udgifter i regnskab 2008 varierer fra 9.680 kr. pr. indbygger i Gentofte til 23.893 kr. pr.
indbygger i Lolland.
Middelværdien for de 98 kommuner er 15.165 kr. pr. indbygger med en standardafvigelse på 2.473 kr. pr.
indbygger.
Kommunernes udgifter pr. indbygger omregnet til indeks med uvægtet landsgennemsnit som 100, fremgår af Figur
63.
De 6 østjyske kommuner er markeret med mørkere farve. Det fremgår, at de 6 kommuner har middel til relativt lave
udgifter på det sociale område.

Figur 63
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Herefter ses på det beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov, som varierer fra 6.428 kr. (indeks 48,2) pr. indbygger
i Vallensbæk til 25.599 kr. (indeks 191,9) pr. indbygger i Albertslund.
Middelværdien for de 98 kommuner er 13.322 kr. pr. indbygger med en standardafvigelse på 3.503 kr. pr.
indbygger.

De regnskabsmæssige udgifter er således en del højere end de beregnede udgiftsbehov. Ifølge Indenrigs- og
socialministeriet er de faktiske socialudgifter højere end de beregnede udgiftsbehov. Desuden kan udviklingen fra
beregning af udgiftsbehovet og frem til regnskabsåret have betydning og endelig kan den anvendte afgrænsning af
de sociale udgifter påvirke.
Spredningen i de faktiske udgifter (2.473 kr./indbygger) er derimod langt mindre end spredningen i det beregnede
udgiftsbehov. (3.503 kr. pr. indbygger)

De beregnede udgiftsbehov pr. indbygger omregnet til indeks med uvægtet landsgennemsnit som 100, fremgår af
Figur 64.
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Figur 64

Kommunernes beregnede udgiftsbehov på det socioøkonomiske område i regnskab 2008
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De 6 østjyske kommuner er markeret med mørkere farve. Det fremgår, at de 6 kommuner ikke blot får beregnet et
meget lavere indeks for udgiftsbehovet på det socioøkonomiske område end vi så vedr. de faktiske udgifter, som
udtryk for at spredningen er større i beregningen af udgiftsbehovet, men også at de østjyske kommuner skifter plads
i spredningen af kommuner i retning af at få beregnet nogle af de laveste udgiftsbehov i landet.

Kommunernes samlede økonomiske serviceniveau beregnes normalt som forholdet mellem de samlede udgifter og de
samlede beregnede udgiftsbehov.
I det omfang man ser bort fra de socialt betingede mer- / mindreudgifter på de ikke sociale konti, kan man beregne
et økonomisk serviceniveau på det sociale område ved at sætte de faktiske sociale udgifter i forhold til de beregnede
socioøkonomiske udgiftsbehov. Kommunernes økonomiske serviceniveau fremgår af nedenstående Figur 65.
Kommunernes herved beregnede serviceniveau på det sociale område varierer fra indeks 69,4 på Læsø / 81,0 i
Albertslund til indeks 199,4 i Allerød.
Eftersom de faktiske socialudgifter niveaumæssigt ligger højere end de beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov, er
det gennemsnitlige serviceniveau i Figur 65 højere end 100.
Størst afvigelse mellem det beregnede udgiftsbehov og det budgetterede udgiftsniveau ses i Allerød, hvis faktiske
udgifter er på 12.818 kr. per indbygger, hvilket er 6.390 kr. højere end det beregnede udgiftsbehov på 6.428 kr. pr.
indbygger.
Omvendt er de faktiske udgifter i Albertslund på 20.707 kr. pr. indbygger, hvilket er 4.852 kr. mindre end det
beregnede udgiftsbehov på 25.559 kr. pr. indbygger (Der ses bort fra Læsø, hvor forskellen er 5.410 kr. pr.
indbygger)
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Figur 65

Kommunernes økonomiske serviceniveau på det socioøkonomiske område
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Det fremgår af figuren, at de 6 østjyske kommuner – når man måler de faktiske udgifter i forhold til de beregnede
udgiftsbehov på det socioøkonomiske område – tilsyneladende alle har et højt økonomisk serviceniveau på det
sociale område, idet deres faktiske udgifter ligger langt højere end de beregnede udgiftsbehov. Merudgifterne udgør
fra 3.075 – 4.941 kr. pr. indbygger mere end det beregnede udgiftsbehov. Heraf kan de 1.837 kr. pr. indbygger
forklares ved det generelt højere niveau i regnskabstallene for 2008 i forhold til det beregnede udgiftsbehov, men
selv efter korrektion herfor, er der tale om meget store beløb.
I princippet kan dette naturligvis forklares både ved høje socialudgifter eller ved lavt beregnet socioøkonomisk
udgiftsbehov.

Kommunernes udgifter på normalområdet og det demografiske udgiftsbehov
Herefter ses på de øvrige skattefinansierede driftsudgifter, som jf. tidligere argumentation, knyttes til det
demografiske udgiftsbehov, idet der dog fortsat erindres om, at der ikke herved er taget hensyn til socialt betingede
udgifter på normalområdet.
Normalområdet omfatter samtlige driftskonti bortset fra foranstående sociale udgifter og bortset fra
forsyningsvirksomhed (hovedkonto 01)
Kommunernes faktiske udgifter på normalområdet varierer fra 26.848 kr. pr. indbygger i Middelfart (indeks 87,3) til
37.547 kr. pr. indbygger i Albertslund (indeks 122,1), idet der ses bort fra Læsø, hvis udgifter er 55.063.
Middelværdien for de 98 kommuner er 30.763 kr. pr. indbygger med en standardafvigelse på 3.591 kr. pr.
indbygger.
Kommunernes faktiske udgifter pr. indbygger omregnet til indeks med uvægtet landsgennemsnit på 100, fremgår af
Figur 66.

Figur 66
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De 6 østjyske kommuner er markeret med mørkere farve. Det fremgår, at de 6 kommuner har lave til lidt under
middel udgifter på normalområdet.
Kommunernes faktiske udgifter på normalområdet
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For at gøre de beregnede demografiske udgiftsbehov sammenlignelige med de faktiske driftsudgifter, er
udgiftsbehovet reduceret med 2.399 kr. pr. indbygger svarende til anlægsudgifterne.

Det beregnede demografiske udgiftsbehov varierer fra 26.516 kr. pr. indbygger i København (indeks 85,7) til
32.302 kr. pr. indbygger i Lemvig (indeks 104,4), idet der ses bort fra ø-kommunerne Læsø, Samsø, Ærø og
Langeland, som har højere beregnet udgiftsbehov pr. indbygger (32.590 – 35.350 kr. pr. indb / indeks 105,3 –
114,2).

De beregnede udgiftsbehov pr. indbygger omregnet til indeks med uvægtet landsgennemsnit som 100, fremgår af
Figur 67.
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Middelværdien for de 98 kommuner er 30.953 kr. pr. indbygger med en standardafvigelse på 1.161 kr. pr.
indbygger.
Middelværdien er en anelse større end middelværdien af de faktiske udgifter (30.763 kr. pr. indbygger).

Variationen er betydelig mindre i det beregnede udgiftsbehov, idet standardafvigelsen i de faktiske udgifter var
3.591 kr. pr. indbygger.

De 6 østjyske kommuner er markeret med mørkere farve. Det fremgår, at de beregnede udgiftsbehov for de 6
østjyske kommuner er middel og over middel på det demografiske område.
Til sammenligning var de faktiske udgifter relativt lave.

På samme måde som for de socioøkonomisk betingede udgifter beregnes nu et økonomisk serviceniveau på
normalområdet ved at sætte de budgetterede udgifter i forhold til de beregnede udgiftsbehov på området.
Kommunernes økonomiske serviceniveau fremgår af nedenstående Figur 68.
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Figur 68

Kommunernes serviceniveau på normalområde,
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791 Viborg
370 Næstved
746 Skanderborg
860 Hjørring
657 Herning
730 Randers
707 Norddjurs
336 Stevns
630 Vejle
480 Nordfyn
376 Guldborgsund
440 Kerteminde
810 Brønderslev
320 Faxe
550 Tønder
510 Haderslev
330 Slagelse
851 Aalborg
580 Aabenraa
661 Holstebro
621 Kolding
756 Ikast-Brande
269 Solrød
450 Nyborg
820 Vesthimmerland
400 Bornholms kommune
270 Gribskov
751 Århus
813 Frederikshavn
185 Tårnby
350 Lejre
461 Odense
253 Greve
360 Lolland
482 Langeland
329 Ringsted
306 Odsherred
492 Ærø
230 Rudersdal
157 Gentofte
561 Esbjerg
250 Frederikssund
240 Egedal
265 Roskilde
260 Frederiksværk-Hundested
741 Samsø
223 Hørsholm
173 Lyngby-Taarbæk
159 Gladsaxe
259 Køge
147 Frederiksberg
155 Dragør
217 Helsingør
201 Allerød
219 Hillerød
210 Fredensborg
190 Furesø
153 Brøndby
163 Herlev
563 Fanø
175 Rødovre
167 Hvidovre
187 Vallensbæk
169 Høje-Taastrup
101 København
151 Ballerup
183 Ishøj
161 Glostrup
165 Albertslund
825 Læsø
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kommuner

Kommunernes serviceniveau på normalområdet varierer fra indeks 85,5 i Middelfart til indeks 129,9 i Albertslund
(idet der ses bort fra Læsø, indeks 155,8).
Størst afvigelse mellem det beregnede udgiftsbehov og det faktiske udgiftsniveau ses i Albertslund, hvis faktiske
udgifter uden anlæg er på 37.547 kr. pr indbygger, hvilket er 8.641 kr. højere end det beregnede udgiftsbehov på
28.906 kr. pr. indbygger.
Modsat havde Middelfart faktiske udgifter på 29.848 kr. pr. indbygger, hvilket er 4.539 kr. lavere end det beregnede
udgiftsbehov.
De 6 østjyske kommuner, som i figuren er markeret med mørkere farve, har alle forholdsvis lave serviceniveauer. Et
par af kommunerne har nogle af landets laveste serviceniveauer på normalområdet.

Samspillet mellem de beregnede serviceniveauer på det socialområdet og normalområdet.
Forskelle mellem de faktiske udgifter og de beregnede udgiftsbehov - såvel på socialområdet som på
normalområdet - kan skyldes en kombination af politisk prioritering, manglende præcision i de beregnede
udgiftsbehov og økonomiske muligheder – samt evt. manglende præcision i afgrænsningen af de budgetterede
socialudgifter.
Variationen i de faktiske udgifter og de beregnede udgiftsbehov fremgår af Tabel 22.
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Tabel 22 Variation i kommunernes udgifter
Standardafvigelser
Sociale område
Faktiske udgifter
2.473 kr. pr. indb.
Beregnede udgiftsbehov
3.503 kr. pr. indb.

Normalområdet
3.591 kr. pr. indb.
1.160 kr. pr. indb.

De beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov har større variation end de faktiske socialudgifter, medens de
beregnede demografiske udgiftsbehov har mindre variation end de faktiske udgifter på normalområdet.
At variationen i socioøkonomisk betingede udgiftsbehov er større end i de faktiske socialudgifter kan tilskrives et
ønske om via det socioøkonomiske udgiftsbehov at bidrage til kompensation for socioøkonomisk betingede udgifter
på konti på normalområdet. Forskellen virker dog meget stor i forhold til at kunne forklares herved.
At variationen i faktiske normaludgifter er større end i beregnede demografiske udgiftsbehov kan skyldes
kombinationer af politisk valg af serviceniveau, økonomiske muligheder, behovsforskelle som ikke opfanges af
beregningen af det aldersbetingede udgiftsbehov, men skal opfanges af det socioøkonomiske udgiftsbehov.
Det fremgår af Figur 69, at der er en modsatrettet sammenhæng mellem de to serviceniveauer. Jo højere
serviceniveau på det sociale udgiftsområde, jo lavere serviceniveau på normalområdet.
Sammenhængen er ikke lineær, men dog synlig. De 6 østjyske kommuner er markeret med røde punkter.
Figur 69

Sammenhæng mellem serviceniveau på socioøkonomisk område og på demografisk område
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Det er overvejet, om den viste sammenhæng blot kan være udtryk for, at der er mulighed for substitution mellem
ydelser indenfor det sociale område og ydelser indenfor normalområdet. Det vil der formentlig i et vist omfang være.
Ved gennemgang af listen over sociale udgifter, forekommer det dog ikke sandsynligt, at en sådan
substitutionseffekt kan forklare nogen betydende del af sammenhængen. Dog er kendt, at fordelingen af udgifter til
ældre og handicappede alene kan baseres på procentvise fordelinger, hvilket giver en usikkerhed i analysegrundlaget.
Sammenhængen kan derimod tolkes på følgende måder.
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A. Den ene forklaring – Ressourceforklaringen -, som tidligere er fremført overfor Indenrigs- og
socialministeriet, Folketingets kommunaludvalg og Kommunernes Landsforening i marts 2009 – er følgende:
Når det socioøkonomiske udgiftsbehov overvurderer de faktiske sociale udgifter i en kommune, modtager
kommunen tilskud og udligning af et højere udgiftsniveau end den faktisk har. Dermed vil kommunen have
bedre råd til et højere serviceniveau på normalområdet.
Argumentet kan også formuleres som, at ved samme strukturelle underskud / udgiftsbehov, vil kommuner,
som har lavere udgifter på socialområdet end det beregnede udgiftsbehov, have mulighed for at anvende de
sparede socialudgifter på et øge serviceniveauet på normalområdet.
Argumentet bygger på, at de sociale udgifter i vid omfang er regelstyrede og i mindre omfang politisk
styrede end de øvrige udgifter39, en del af disse konti er da også omfattet af budgetgarantien og at
politikere hvis de har valget, som hovedregel vil opprioritere serviceniveauet på børnehaver, folkeskoler,
ældreomsorg m.v.
Når det socioøkonomiske udgiftsbehov derimod undervurderer de faktiske sociale udgifter i en kommune,
modtager den mindre i tilskud og udligning og har dermed ikke råd til så højt et serviceniveau på
normalområdet.
Argumentet kan ligeledes formuleres som, at ved samme strukturelle underskud / udgiftsbehov, vil
kommuner, som har højere socialudgifter end det beregnede udgiftsbehov, have behov for at gennemføre
besparelser på normalområdet eller sætte skatten op for at kunne finansiere sine socialudgifter.

B.

Den anden tolkning – Udgiftsbehovsforklaringen - som påpeget af ministeriet under mødet den 30. marts
2009 – er, at kommuner, som overkompenseres på det socioøkonomiske område underkompenseres på det
demografiske område:
Argumentet er, at et højt socioøkonomisk udgiftsbehov har afsmittende virkning på normalområdet. Store
sociale problemer i en kommune kan medføre behov for højere udgifter til f.eks. børnehaver og folkeskoler.
De sociale problemer giver ikke alene anledning til højere udgifter på de sociale konti – men også på andre
konti.
En overkompensation via det socioøkonomiske udgiftsbehov i forhold til de sociale udgifter tjener således et
rimeligt formål, nemlig at kompensere de samme kommuner for manglende dækning af socialt betingede
udgifter udenfor det sociale område.

I det følgende forsøges afdækket i hvilket omfang de faktiske tal underbygger de to tolkninger, idet man sagtens kan
forestille sig, at begge tolkninger er sande.

Analyse af kommunernes serviceniveau på normalområdet.
I det omfang ovennævnte udgiftsbehovsforklaring (B) er rigtig må man forvente, at kommuner med høje sociale
udgifter som følge af afsmitningen på øvrige konti også vil have et højere serviceniveau på det demografiske
udgiftsområde, altså at serviceniveau på normalområdet er en funktion af de sociale udgifter.

39

Jf. bet. 1437 fra 2004, skrives side 110: "Endvidere er de afgrænsede sociale udgifter i et vist omfang påvirket af politiske prioriteringer,
serviceniveau og effektivitet. Det skal dog bemærkes, at store dele af de sociale udgifter hører til de kommunale udgiftsområder, som er
umiddelbart mindst påvirkelige for sådanne forhold"
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Hvis ministeriets tankegang skal følges, må det desuden betyde, at overvurderingen af de sociale udgiftsbehov bør
være størst blandt kommuner med store sociale udgifter og at undervurderingen af det sociale udgiftsbehov bør
være størst ved kommuner med lave sociale udgifter, ligesom hældningen af tendenslinjen i Figur 61 side 107
antyder.
I det omfang ressourceforklaringen (A) er rigtig må man forvente, at serviceniveauet på normalområdet påvirkes af
kompensationsgraden på det sociale område, eksempelvis at kommuner med lavt socialt udgiftsniveau i forhold til
det beregnede udgiftsbehov, har råd til højere serviceniveau på normalområdet end kommuner med relativt højt
socialt udgiftsniveau.
Tolkning indebærer en påstand om, at en kommune, som har råd til det, politisk vil vælge et højere serviceniveau på
normalområdet i forhold til kommuner med færre ressourcer, medens socialområdet har en tendens til at prioritere
sig selv.
I det omfang denne hypotese er rigtig, bør der også tages højde for kommunens øvrige ressourcer, idet øget
finansieringsmulighed uanset årsagen må forventes at kunne påvirke serviceniveauet.
I betænkning 1361 fra 1998 påvises, at udskrivningsgrundlaget har en betydelig positiv sammenhæng med
udgiftsniveauet til biblioteker, fritids- og kulturaktiviteter og folkeskoler.
Anvendelse af udskrivningsgrundlaget alene overser imidlertid, at kommunernes forbrugsmulighed påvirkes ikke blot
af skattesiden, men også af udligningen og af udgiftspresset fra andre områder. Der bør derfor anvendes et mål for
den samlede økonomiske situation, som kommunen står i.
Der tages derfor udgangspunkt i det strukturelle underskud ifølge udligningsmodellen, blot korrigeret for det
generelle tilskud og udlignet selskabsskat.
Ud over disse objektive finansieringsmuligheder vil en kommunes muligheder for serviceniveau på normalområdet
også være påvirket af nogle mere eller mindre selvvalgte finansieringsmuligheder. Finansieringsindtægterne er ikke
nødvendigvis svarende til de beregnede indkomstskatter, grundskatter og selskabsskatter. Beskatningsniveauet kan
være forskelligt fra landsgennemsnittet, beskatningsværdien af landbrugsjord er indregnet ukorrekt, jf. side 85,
dækningsafgift, ændret skat som følge af selvbudgettering osv.
Disse finansieringsmuligheder holdes dog analytisk adskilt fra de objektive finansieringsmuligheder.
Argumentet er således, at udgiftstilbøjeligheden på normalområdet er en funktion af hvor let eller vanskeligt
kommunen kan frigøre midler til området og dermed også påvirkes af, om kommunen har lavere socialudgifter end
det beregnede udgiftsbehov.

.

124

For at teste betydningen af de forskellige fortolkninger, opstilles den hypotese, at serviceniveauet på det
demografiske område er en følge af ressourcerne og det sociale udgiftsbehov således:

N = a + b * S + c * P + d * Ro + e* Rø + f,
hvor
N udtrykker serviceniveauet på Normalområdet
S udtrykker det Sociale udgiftsniveau.
P udtrykker ressourcepåvirkningen som følge af Præcisionen i det beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov i forhold
til kommunens faktiske socialudgifter.
Ro udtrykker Ressourcemuligheden, som fremgår objektivt af det strukturelle underskud
Rø udtrykker Ressourcemuligheden, som fremkommer af øvrige finansiering

a er konstantleddet. Dette konstantled vil næppe være relevant, jf. operationaliseringen.
b, c, og d er de konstante koefficienter,
medens f er den uforklarede restvariation
Ved hjælp af multipel regressionsanalyse afprøves, i hvilken grad de enkelte forklaringsfaktorer bidrager til forståelse
af serviceniveauet på normaludgiftsområdet.

Normalområdets serviceniveau er operationaliseret ved kommunens driftsudgifter pr. indbygger i regnskab 2008
fratrukket det beregnede demografiske udgiftsbehov pr. indbygger. Enheden er i 1000 kroner pr. indbygger i
merudgifter. Dvs. at kommuner, som anvender flere kroner pr. indbygger på normalområdet end det demografiske
udgiftsbehov har et positivt demografisk serviceniveau og kommuner, som anvender færre kroner pr. indbygger på
normalområdet end udgiftsbehovet har et negativt serviceniveau. 40
Præcisionen af det beregnede udgiftsbehov er operationaliseret ved forskellen mellem de faktiske sociale udgifter i
regnskab 2008 og det beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov 2008. Præcisionen er endvidere undervejs i
analyserne opsplittet på kommuner med sociale merudgifter i forhold til det beregnede udgiftsbehov (merudgifter og
dermed underkompensation) og kommuner med sociale mindreudgifter i forhold til udgiftsbehovet (mindreudgifter
og dermed overkompensation), idet der viste sig forskel på påvirkningen af normaludgifternes serviceniveau i de to
kommunegrupper.41
Den objektive Ressourcemulighed er det udlignede strukturelle underskud, operationaliseret ved det beregnede
strukturelle underskud i 2008 ifølge tilskudsudmeldingen korrigeret for de samlede generelle tilskud ifølge samletabel
1 og 2 i tilskudsmeddelelsen og for de udlignede selskabsskatter.
De øvrige Ressourcemuligheder er operationaliseret ved de samlede finansieringsindtægter i regnskab 2008
fratrukket de finansieringsindtægter, som indgår i de objektive ressourcemuligheder.

40

KL har heroverfor fremført, at det beregnede udgiftsbehov ikke alene er beregnet ud fra udgifter på normalområdet, men også indeholder

socialudgifter, hvilket kan påvirke analysen. Principielt er kritikken berettiget. Den anvendte analysemodel er en forenkling, ligesom
Finansieringsudvalget tidligere har gjort på socialområdet (jf. side 113). Analyse under hensyn til synspunktet er mere kompliceret, men er
efterfølgende foretaget. Kritikken påvirker kun i beskedent omfang konklusionerne. Se uddybende herom i bilaget fra side 182.
41

KL har heroverfor påpeget det uheldige i, at præcisionen påvirkes af forskelle i effektivitet og prioritering. I uddybende notat side 186 redegøres

for, at selv om kritikken principiel er rigtig, vurderes det at være af beskeden betydning for resultatet af analysen.
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Det Sociale udgiftsniveau er overvejet operationaliseret ved enten det beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov
eller de faktiske socialudgifter42. De faktiske socialudgifter ifølge regnskab 2008 er anvendt af to årsager.
For det første rejses med dette afsnit netop tvivl om, hvorvidt det socioøkonomiske udgiftsbehov er relevant
beregnet i forhold til kommunernes faktiske socialt betingede driftsudgifter og for det andet kan effekterne fra det
sociale udgiftsniveau og effekten af præcisionen i udgiftsbehovsberegningen vanskeligt adskilles, når eventuel
manglende præcision i udgiftsbehovsberegningen indgår i det sociale udgiftsniveau.
For at få variationen hensigtsmæssigt ind i analysen, er de faktiske udgifter pr. indbygger omregnet til afvigelse heri
fra landsgennemsnittet. Ved at tage niveauet ud og kun bibeholde variationen undgås at skabe et stort negativt
konstantled i analysen.

Der er herefter gennemført en multipel regressionsanalyse43 af serviceniveauet på normalområdet ved anvendelse af
de nævnte variable.
Regressionsanalysens resultat illustreres i Figur 70, hvor faktiske værdier er plottet i forhold til analysens beregnede
værdier:

Figur 70 Forudsigelse af serviceniveau på normalområdet på baggrund af den gennemførte regressionsanalyse
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Efter udgivelse den 17. september 2009 af det oprindelige notat, hvori denne analyse indgik, har været fremført, at de sociale udgifter muligvis

kunne operationaliseres mere præcist som sociale udgiftsområder, der i særlig grad kunne forventes at give afledte udgifter på normalområdet.
Gentagelse af analysen har vist, at operationalisering ved udgifterne til udsatte børn og unge, giver en forbedring af såvel den sociale variabels
signifikans som samlet forklaringsgrad. Forbedringen har dog ingen væsentlig betydning for koefficienterne i modellen og dermed heller ikke for
analysens konklusioner. Se sammenligning af regressionsresultater i bilaget side 190
43

Anvendte regressionsmetode er OLS (mindste kvadraters metode)
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Figuren viser en fin sammenhæng mellem det faktiske økonomiske serviceniveau på normalområdet (udgifter på
normalområdet fratrukket demografiske udgiftsbehov) og det forudsagte økonomiske serviceniveau ved hjælp af
modellen, idet analysens R2 er på 0,82, hvilket er fuldt tilfredsstillende.
De østjyske kommuner er markeret med røde punkter i grafen. Det fremgår, at disse kommuner såvel i modellen som
ifølge de faktiske tal har nogle af landets laveste økonomiske serviceniveauer på normalområdet.
Regressionsstatistikken fremgår af Tabel 23.

Tabel 23 Regressionsstatistik
R2

Skæring44
Socialt udgiftsniveau45

0,82
Koefficienter Standardfejl
0
#I/T
0,160726
0,084362

t-stat
#I/T
1,90518

Nedre
Øvre
P-værdi
95%
95%
#I/T
#I/T
#I/T
0,05988 -0,00683 0,328277

Præcision -mindreudgifter

0,984301

0,188653 5,217531 1,11E-06

0,60962 1,358981

Præcision - merudgifter
Ressourcer, objektivt
Ressourcer, øvrige

0,52976
1,026157
0,260294

0,052789 10,03543 1,92E-16 0,424917 0,634604
0,071699 14,31207 3,94E-25 0,883757 1,168556
0,057281 4,544195 1,67E-05 0,14653 0,374059

Fire af de fem variable indgår i analysen med meget høj signifikans, den femte variabel ligger på grænsen til at være
signifikant.
Signifikansen fremgår af P-værdierne, som bør være mindre end 0,05. (notationen 1,11E-06 betyder eksempelvis
1,11 divideret med 10 seks gange, dvs. 0,00000111, hvilket jo er et langt mindre end 0,05)
I det følgende drøftes de enkelte variable.

Variablen socialudgifter – indgår ikke med helt tilfredsstillende signifikans i analysen. Den er dog fortsat medtaget
som variabel for at illustrere effekten. Man kan forestille sig, at variablen kan spille en signifikant rolle, såfremt
afgrænsningen mellem ældre og handicapudgifter var afklaret tilfredsstillende. Den manglende signifikans betyder, at
koefficienten estimeres med nogen usikkerhed. Resultatet fortæller, at man må forvente en stigning i de
demografiske udgifter på 160 kr., for hver gang de sociale udgifter stiger med 1000 kr. Dette er dog interessant set
i lyset af, at der i Figur 61 blev fundet en tendens til, at beregningen af de socioøkonomiske udgiftsbehov overdriver
de forskellene i de faktiske socialudgifter med 15%, kun en anelse anderledes end det her fundne resultat.
Præcisionen i beregningen af det socioøkonomiske udgiftsbehov i forhold til de faktiske sociale udgifter indgår meget
signifikant i analysen. Det viste sig, at denne variabel ikke indgår lineært i modellen. Det blev derfor undersøgt, om
der er forskel på om en kommune har højere eller lavere socialudgifter end det beregnede socioøkonomiske
udgiftsbehov.

44

Konstantleddet (skæring) viste sig som forventet stort set lig med 0 og var ikke signifikant (P =0,95), hvorfor det blev nulstillet
Der er testet for multicollinearitet. Største korrelation mellem uafhængige variable er på 0,63 (mellem socialudgifter og objektive ressourcer),
hvilket jf. gængse vurderinger ikke har betydning for analyseresultatet. En uddybende redegørelse for spørgsmålet om multikollinearitet findes i
bilaget side 192.
45
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Det viser sig, at variablen indgår med størst koefficient for kommuner, som har lavere socialudgifter end det
socioøkonomiske udgiftsbehov og med mindre koefficient for kommuner, som har højere socialudgifter end det
socioøkonomiske udgiftsbehov.
Koefficienterne fortæller, at kommuner som bruger 1.000 kr. mindre på de sociale udgifter end det beregnede
udgiftsbehov, bruger 984 kr. mere på demografisk service. Koefficienten ligger med 95% sandsynlighed indenfor
intervallet 0,610-1,359. Det tolkes således, at kommuner som har lavere socialudgifter end indregnet i det
strukturelle underskud må forventes at anvende den fulde besparelse på ekstra højt serviceniveau på det
demografiske område.46
Kommuner, som har for 1.000 kr. højere socialudgifter pr. indbygger end beregnet ved udgiftsbehovet, vil derimod
kun finde besparelser på normalområdet på 530 kr. pr. indbygger, idet koefficienten er 0,530. Denne koefficient
ligger med 95 % sandsynlighed indenfor intervallet 0,425–0,634
Begge variable indgå meget signifikant i modellen og ud fra den lille spredning i estimeringen af koefficienterne, er
det tydeligt (de to intervaller er stort set ikke overlappende overhovedet), at kommuner, som har lavere
socialudgifter end udgiftsbehovet, anvender alle eller en meget stor del af de sparede penge på service på
normalområdet, medens kommuner, som er i klemt af højere socialudgifter end udgiftsbehovet, langt fra finder de
nødvendige besparelser til at finansiere disse højere socialudgifter.
Denne asymmetri viser, at en upræcis beregning af de sociale udgiftsbehov har en udgiftsdrivende effekt på det
kommunale forbrug. Den driver serviceniveauet op blandt kommuner, som får deres socialt betingede udgifter
overvurderet i det socioøkonomiske udgiftsbehov og den må næsten nødvendigvis drive skatteprocenten op hos
kommuner, som får undervurderet det socioøkonomiske udgiftsbehov, idet ekstra socialudgifter i disse kommuner,
som ikke finansieres ved lavere normaludgifter, på et eller andet tidspunkt skal finansieres.

De objektive ressourcer indgår meget signifikant i analysen og med koefficienten 1,026, dvs. at for hver 1000 kr. en
kommune har ekstra i ressourcer pr. indbygger ved et gennemsnitligt beskatningsniveau, vil den forventeligt anvende
1.026 kr. pr. indbygger yderligere på service på normalområdet.
Det virker måske ikke umiddelbart forståeligt, at koefficienten kan være over 1, men man må huske på, at
koefficienterne estimeres indenfor et sandsynligt interval. Således vil denne koefficient med 95 % sandsynlighed
ligger indenfor intervallet 0,884 – 1,169 og dermed giver beregningen fin mulighed for fortolkningen, at kommuner,
som har bedre strukturel balance, normalt vil omsætte denne i højere service på det demografiske område.
De øvrige ressourcer indgår ligeledes signifikant i analyse og med koefficienten 0,260, dvs. at for hver 1000 kr. en
kommune har ekstra i ressourcer som følge af anden finansiering, eksempelvis selvvalgt beskatningsniveau, vil den
forventeligt anvende 260 kr. heraf på ekstra service på normalområdet. Når koefficienten for øvrige ressourcer er
lavere end for de objektive ressourcer skyldes det formentlig, at der kan være flere årsager til, at en kommune ser sig
nødsaget til at vælge et højere beskatningsniveau. Når kommunerne ikke anvender alle de øvrige ressourcer på øget
service på normområdet, kan det skyldes, at nogle af pengene skal anvendes til finansiering af socialudgifter, ydelse
på gæld, anlæg, eller at der er tale om midlertidige udsving i finansieringen, som ikke giver anledning til tilpasning af
driften.
Det er interessant, om disse resultater er enestående for 2008, eller om man får nogenlunde de samme resultater,
ved at analysere på andre år.
Regnskaberne for 2007 må forventes, at være meget præget af kommunesammenlægningen og er dermed et mere
usikkert datagrundlag. Alligevel er analysen gentaget for dette regnskabsår.
En panelanalyse, hvor såvel regnskab 2007 som regnskab 2008 indgår viser god overensstemmelse mellem
koefficienterne: Socialt udgiftsniveau (0,320), Præcision - Mindreudgifter (0,902), Præcision – Merudgifter
(0,485), Ressourcer, objektivt (1,064) og Ressourcer, øvrige ( 0,160).
Sammenlignes intervallerne for de estimerede koefficienter i en analyse af 2007 med analysen af 2008, viser det sig,
at koefficienterne for præcisionen (mer- eller mindreudgifter) samt objektive ressourcer er næsten identiske.
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Ved ændret operationalisering af N, fås en mindre koefficient, men dog fortsat større end koefficienten til kommuner, som har større

socialudgifter end det beregnede udgiftsbehov, se bilaget side 182.
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Koefficienten for øvrige ressourcer er derimod lidt mindre og koefficienten for niveau af socialudgifterne er lidt
større.
Det vil blive interessant at analysere på regnskab 2009, hvor driften på forventes mere på plads efter
kommunalreformen.

I det følgende belyses resultaterne af analysen ud fra de forventeligt mere stabile regnskabstal for 2008 nærmere.
Først ser vi på det beregnede serviceniveau ifølge modellen i forhold til det faktiske serviceniveau på normalområdet.
Figur 71 Faktiske og modelberegnede serviceniveau på normalområdet
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Det fremgår af Figur 71, hvordan de modelberegnede serviceniveauer ligger i forhold til de faktiske serviceniveauer
på normalområdet. Den blå linje viser de faktiske serviceniveauer på normalområdet, som kommunerne i figuren er
sorteret efter. Den stiplede linje viser de modelberegnede serviceniveauer.
Der er enkelte markante afvigelser, specielt Lolland og Rudersdal, hvor modelberegningen forudsiger et væsentligt
højere serviceniveau end det faktiske. Omvendt forudsiger modellen, at Næstved har landets laveste serviceniveau,
hvilket ikke er tilfældet. Desuden kunne det se ud som om modellen overvurderer de allerlaveste serviceniveauer
(venstre side af grafen, heriblandt Odder og Favrskov) og undervurderer de allerhøjeste serviceniveauer, hvilket
eventuelt kan forbedres ved yderligere udbygning af modellen.
Trods disse afvigelser giver modellen samlet set en særdeles fin forudsigelse af kommunernes serviceniveau, jf.
”forklaringsgraden” på 82 % (R2). Se til sammenligning hermed sammenhængen mellem de faktiske socialudgifter og
socioøkonomisk indeks i 2007 side 113, hvor finansieringsudvalget finder en sammenhæng på 69 % (R2), hvilket
samlet set vurderes som en pæn sammenhæng og som faktisk anvendes til omfordeling af meget store tilskud og
udligningsbeløb.

Figur 72 viser, hvilken betydning de enkelte variable har for forudsigelsen af den enkelte kommunes serviceniveau på
normalområdet.
Det faktiske serviceniveau er fortsat gengivet med den blå linje og forudsigelsen af serviceniveauet er markeret med
stiplet brun linje.
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Der erindres om, at et positivt serviceniveau (over x-aksen) er udtryk for, at udgifterne på normalområdet er højere
end det demografiske udgiftsbehov og et negativt serviceniveau (under x-aksen) er udtryk for, at udgifterne på
normalområdet er mindre end udgiftsbehovet.
Det forudsagte serviceniveau består af summen af effekten af de enkelte variable. De enkelte variables betydning er i
figuren vist ved stablede søjler. For den enkelte kommune kan nogle variable trække i retning af et negativt
serviceniveau, andre trækker i retning af et positivt serviceniveau.
Figur 72 Variablenes betydning for serviceniveauet på normalområdet
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Da Figur 72 er ret kompleks, forklares som eksempel, hvordan modellen beregner Hedensted kommunes forventede
serviceniveau. Hedensted er markeret med pil i figuren.
Det faktiske serviceniveau (blå linje) for Hedensted er 2.951 kr. mindre pr. indbygger end det beregnede
udgiftsbehov (dvs. under x-aksen). Det modelberegnede serviceniveau (stiplet linje) ligger meget tæt herpå, nemlig
på -3.017 kr. pr. indbygger (faktisk udgift er lavere end udgiftsbehovet). Fejlskønnet er således på 66 kr. pr.
indbygger.
Det modelberegnede serviceniveau på -3.017 kr. pr. indbygger består af effekten af flere variable:
Den mest betydende effekt kommer af, at Hedensted kommunes socialudgifter er 12.763 kr. pr. indbygger og
dermed større end det beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov på 9.688 kr. pr. indbygger. Forskellen er 3.075 kr.
pr. indbygger. Dette slår igennem ved et lavere serviceniveau på normalområdet med en koefficient på 0,53047, og
sænker derfor forventningen til kommunens serviceniveau på normalområdet med 1.629 kr. pr. indbygger
(3.075/1.000*530=1.629).
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Jf. Tabel 23 Regressionsstatistik, side 126
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Denne effekt er i Figur 72 vist med den orange søjle, som for Hedensted ligger under x-aksen, fordi den sænker
niveauet. De orange søjler viser både effekten af sociale mindreudgifter og merudgifter i forhold til beregnede
udgiftsbehov.
Den næststørste effekt for Hedensted kommune skyldes niveauet af det udlignede strukturelle underskud for
Hedensted. Det beregnede strukturelle underskud er på 11.341 kr. pr. indbygger. Korrigeret for generelle tilskud og
de udlignede selskabsskatter bliver underskuddet reduceret til 831 kr. pr. indbygger. Med en koefficient på 1,026
bliver effekten, at det udlignede strukturelle underskud reducerer det forventede serviceniveau med 852 kr. pr.
indbygger (831/1.000*1.026=852). Dette vises i figuren af den lys gule søjle, som ligeledes trækker
serviceniveauet i Hedensted nedad.
Den tredjestørste effekt for Hedensted kommune vedrører den afsmittende effekt af de sociale udgifter. De sociale
udgifter i Hedensted kommune var 12.763 kr. pr. indbygger, hvilket er 2.431 kr. under landsgennemsnittet. Med en
koefficient på 0,161 bliver effekten heraf en det forventede serviceniveau sænket med 391 kr. pr. indbygger
(2.431/1.000*161=391), hvilket vises af den mørkeblå søjle lige under x-aksen.
Den sidste effekt for Hedensted kommune vedrører, at de faktiske finansieringsindtægter ikke helt præcist svarer til
de finansieringsindtægter, som indgår i det beregnede strukturelle underskud. Hedensted kommunes
finansieringsindtægter er 556 kr. mindre end beregnet i det strukturelle underskud. Dette kan skyldes en
kombination af selvbudgettering, mindre beskatningsprocent end landsgennemsnittet m.v. Med en koefficient på
0,260 bliver effekten heraf, at det forventede serviceniveau sænkes yderligere med 145 kr. pr. indbygger
(556/1.000*260=145), jf. den lyseblå søjle, som dog vanskeligt ses for Hedensted, idet den kun har lille betydning
og derfor ”gemmes” bag den blå linje.

Tilsvarende vises forklaringsfaktorernes betydning for alle 6 østjyske kommuner og for andre udvalget kommuner i
nedenstående Tabel 24. De enkelte forklaringsfaktorer er i tabellen farvelagte, for lettere at sammenholde dem med
søjlerne i Figur 72.
Tabel 24 Beregnede effekter på normalområdets udgifter for udvalgte kommuner
Faktisk
Større
Mindre
Objektive
Øvrige
Beregnet
Kommune Socialudgifter udg. på
udg. på
ressour- ressourserviceservice(navn)
socialomr. socialomr.
cer
cer
niveau på
niveau på
normalomr normalomr
1000 kr. pr. indbygger
-3,790
-2,553
Odder
-0,215
-2,383
0,006
0,040
Favrskov
-0,481
-2,042
-0,360
0,016
-3,561
-2,867
Hedensted
-0,391
-1,629
-0,852
-0,145
-2,951
-3,017
Syddjurs
0,039
-2,617
-1,077
0,146
-2,767
-3,509
Silkeborg
-0,207
-1,741
-0,075
0,224
-2,701
-1,800
Skanderborg
-0,480
-1,979
0,892
-0,132
-2,488
-1,699
Rødovre
Brøndby
Herlev
København
Ishøj
Albertslund

0,193
1,068
0,355
0,261
0,850
0,886

0,979
1,464
1,982
3,232
4,236
4,775

1,668
2,042
1,143
1,083
2,353
1,060

0,857
0,069
0,163
0,585
0,542
0,853

4,275
3,698
3,862
5,582
6,670
8,641

3,697
4,644
3,644
5,162
7,981
7,574

Uforklaret
rest

-1,237
-0,695
0,066
0,742
-0,901
-0,789
0,578
-0,946
0,218
0,420
-1,312
1,067

Medens de 6 østjyske kommuner alle har meget lavere serviceniveau på normalområdet (både forventet og faktisk),
så har de viste andre kommuner væsentlig højere serviceniveau.
Tabellen viser, at nuværende udligningsmodel i høj grad giver anledning til en skæv byrdefordeling og skævt
økonomisk serviceniveau på normalområdet. Der er ikke bare tale om, at kommuner med højere skattepligtige
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indkomster har råd til at have et højere serviceniveau end andre, men at udligningssystemet gennem udmålingen af
de socioøkonomiske udgifter, i høj grad skævvrider byrdefordelingen og dermed muliggør, at nogle kommuner kan
have et økonomisk langt højere serviceniveau end andre.
De andre kommuner i Tabel 24 er netop udvalgt, fordi disse kommuners socialudgifter er langt mindre end deres
beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov.
Således forventes eksempelvis København at anvende 3.232 kr. mere på normalområdet end det demografiske
udgiftsbehov tilsiger som følge af, at kommunen har lavere socialudgifter end det socioøkonomiske udgiftsbehov.
Hertil kommer effekten af bedre ressourcer, således af modellen beregner, at Københavns kommune vil anvende
5.162 kr. mere på normalområdet end det demografiske udgiftsbehov. Københavns kommune anvendte faktisk
5.582 kr. mere på normalområdet. Der er således en uforklaret merudgift på 420 kr. pr. indbygger.
Med Københavns kommunes størrelse på 508.405 indbyggere, svarer de 5.162 kr. pr. indbygger til 2,5 mia. kr.,
hvoraf de 1,6 mia. kr. hænger sammen med præcisionen i beregningen af det socioøkonomiske udgiftsbehov.
Andre kommuner har som følge af højere socialudgifter end udgiftsbehovet ifølge modellen gennemført besparelser
på normalområdet svarende til ca. halvdelen af de sociale merudgifter og finansierer formentlig den resterende del af
de sociale merudgifter ved højere skat.
Efter offentliggørelse af den netop gennemgåede analyse den 17. September 2009 har de 6 kommuner modtaget
enkelte kommentarer og synspunkter om analysen, bl.a.:
1. Den aktuelle operationalisering af det demografiske serviceniveau (N) er problematisk. N er
operationaliseret som kommunernes nettodriftsudgifter på normalområdet fratrukket det beregnede
demografiske udgiftsbehov.
Denne opperationalisering blev i sin tid valgt på baggrund af Finansieringsudvalgets tidligere sammenligning
af sociale udgifter og socioøkonomiske udgiftsbehov. Finansieringsudvalget ser dermed bort fra den del af
det demografiske udgiftsbehov, der vedrører socialområdet. I ovennævnte er tilsvarende forenkling gjort.
2. De sociale udgifter kunne muligvis operationaliseres mere præcist som sociale udgiftsområder, der i særlig
grad kunne forventes at give afledte udgifter på normalområdet.
På baggrund af overnævnte kritik er undersøgt hvorvidt disse synspunkter kan påvirke analysens konklusioner.
Analysen under hensyn til synspunkterne er mere kompliceret, men er efterfølgende foretaget. Kritikken påvirker kun
i meget beskedent omfang analysens konklusioner, idet der fortsat er betydelige merudgifter på normalområdet som
følge af lavere socialudgifter end det beregnede udgiftsbehov, om end effekten er lidt mindre end den første analyse
viste. Se uddybende herom i bilaget side 182.
3. Det er uheldigt at præcisionen påvirkes af forskelle i effektivitet og prioritering
I uddybende notat side 186 redegøres for, at selv om kritikken principielt er rigtig, vurderes det at være af beskeden
betydning for resultaterne af analysen.
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De enkelte kriterier og deres udligningsmæssige betydning
I det følgende drøftes de enkelte kriterier og deres udligningsmæssige betydning.
I nuværende udligningssystem anvendes en måling af objektive udgiftsbehov, som fratrukket
finansieringsmulighederne ved en gennemsnitlig skatteprocent udgør det strukturelle underskud – evt. overskud -,
som delvist udlignes.
Målingen af udgiftsbehovene er udviklet over en lang årrække. Der er og kan ikke blive tale om præcise mål, men
alene forsøg på at nærme sig en reel måling af kommunernes objektive udgiftsbehov. Den anvendte måling er en
model af virkeligheden og kan ikke afspejle alle reelle forskelle i udgiftsbehovene.
Målene er ofte indikatorer på faktiske udgiftsbehov, som blot ikke kan måles direkte.
I dette afsnit undersøges, hvordan de socioøkonomiske kriterier påvirker beregningen af det socioøkonomiske indeks
og dermed det samlede udgiftsbehov i landsudligningen.
Det samlede socioøkonomiske udgiftsbehov er i ministeriets tilskudsudmelding for 2009 fastlagt til 84,2 mia. kr. og
beregnes ud fra 12 socioøkonomiske kriterier, som indgår i det samlede socioøkonomiske udgiftsbehov med vægte
fra 2,5 % op til 18,0 %, jf. Figur 78.
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Kriterium

Kriteriet, andel af personer med lav indkomst, indgår eksempelvis med vægten 10 % (skalaen i venstre side) og
beregner dermed for kommunerne under ét et udgiftsbehov på i alt 8,4 mia. kr. (skalaen i højre side).

Bidraget til den enkelte kommunes udgiftsbehov udgøres af kommunens andel af landstotalen på det enkelte
kriterium ganget med den vægt, som kriteriet er tildelt.
Et socioøkonomisk indeks beregnes herefter ved at summere de 12 vægtede andele divideret med kommunens andel
af landets samlede indbyggertal.
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De enkelte kommuners socioøkonomiske indeks fremgår af Figur 74 med angivelse af bidraget fra de enkelte kriterier
i de enkelte søjler. Nederst i søjlerne er placeret de kriterier, som varierer mindst fra kommune til kommune. Mindste
variation er der i kriteriet ”Enlige over 65 år”. Størst variation er der i kriteriet ”Nedgang i folketallet”.
Kommunerne er sorteret efter udlignet strukturelt underskud inkl. A/S-skatter.
Indekset er beregnet således at landsgennemsnittet er 100. Det fremgår af figuren, at et flertal af kommunerne har
et socioøkonomisk indeks under 100. Dette er muligt, fordi de store bykommuner, som vejer tung i den samlede
opgørelse på landsplan, har indeks over 100.

Figur 74
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En kommunes vægtede andel på et kriterium beregnes således:
Vægtede andel på et kriterium = kriterievægt x kommunens kriterieværdi / total af alle kommuners kriterieværdier
Efter beregning heraf for alle 12 kriterier, beregnes det økonomiske indeks ved summen af de 12 vægtede andele
divideret med kommunens andel af landets samlede befolkningstal.
Hvis kommunen havde samme andel som befolkningsandelen på samtlige kriterier, ville kommunen således have et
indeks på 100. Hvis summen af kommunens vægtede kriterieandele er mindre end befolkningsandelen, vil dette
trække kommunens indeks ned under 100 og omvendt, hvis kommunens vægtede kriterieandele er større end
befolkningsandelen, vil dette trække indekset op over 100.
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Det enkelte kriterium påvirker således det sociale indeks i det omfang, kriteriets andel af landstotalen afviger fra
kommunens andel af landets samlede befolkningstal. Betydningen af de enkelte kriterier er derfor undersøgt ved at
se på de enkelte kriterieandele divideret med befolkningsandelene. Man kunne kalde det, de relative andele.
Landsgennemsnitligt af de relative andele er lig med kriterievægten.
Det interessante er, at det derfor ikke kun er kriterievægten, som er afgørende for, hvor stor betydning et kriterium
har for udgiftsbehovsberegningen og dermed udligningen, men i høj grad også variationen i kommunernes relative
andele på det enkelte kriterium.
Kriterierne ”andel familier i visse boligtyper” og ”andel børn i familier med lav uddannelse” indgår eksempelvis begge i
beregningen med vægten 15 %.
Alligevel har de to kriterier meget forskellig betydning for udligningen, idet variationen i kommunernes relative andele
på de to kriterier er meget forskellig.
Variationen i relative andele i ”andel familier i visse boligtyper” fremgår af Figur 75:

Figur 75 Variation i relative andele af ”andel familier i visse boligtyper”
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Det fremgår af figuren, at der er en betydelig forskel på de enkelte kommuner relative andele på dette kriterium. Den
uvægtede middelværdi er 0,136 og standardafvigelsen er 0,063.
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Figur 76 Variation i relative andele af ”andel børn i familier med lav uddannelse”
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Variationen i relative andele af kriteriet, andel børn i familier med lav uddannelse, er derimod meget mere begrænset,
hvilket fremgår af Figur 76. Kun enkelte kommuner adskiller sig markant fra middelværdien. Den uvægtede
middelværdi er 0,149 og standardafvigelsen er 0,047.
Som følge heraf giver kriteriet andel familier i visse boligtyper anledning til betydelig mere omfordeling mellem
kommunerne, end kriteriet andel børn af familier med lav uddannelse.
Foranstående illustrerer, hvordan kriterier med samme vægt, som følge af væsentlig forskellig variation, kan indgå
med meget forskellig betydning. De anvendte mål i eksemplerne er uvægtede, dvs. at store kommuner ikke påvirker
beregningen med større vægt end små kommuner.
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Figur 77
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Figur 77 viser hvor stor variation, der er i de forskellige kriterier på tværs af landets kommuner. Hvis kommunerne er
meget ens i forhold til et kriterium, vil kriteriet ikke få særlig stor betydning for beregning af det socioøkonomiske
udgiftsbehov.
Betydningen af det enkelte kriterium for den enkelte kommune kan beregnes ved kommunens kriterieandel divideret
med befolkningsandelen ganget med kriterievægten.
Som det fremgår har kriterierne Nedgang i folketallet og Familier i visse boligtyper den største variation, medens
Enlige over 65 år har den mindste variation.
Samtlige kriteriers variation fremgår af bilagsdelen, Variation i socioøkonomiske kriterier, side 195.

Den vægtede betydning a variationen i relative andele er undersøgt ved kriterium for kriterium at indsætte
befolkningsandelene i stedet for kriterieandelene i selve udgiftsbehovsberegningen, hvorved det pågældende
kriterium neutraliseres i beregningen af det socioøkonomiske indeks.
Herved fås et udtryk for, hvor meget hvert enkelt kriterium forøger udgiftsbehovene med i nogle kommuner og
formindsker udgiftsbehovene for andre kommuner som følge af højere / lavere faktiske score på kriteriet i forhold til
den neutrale befolkningsandel.
Summen af gevinster for kommuner med højere kriterieandel end befolkningsandel (svarende til summen af tab for
kommuner med mindre kriterieandel end befolkningsandel), viser således, hvor meget det enkelte kriterium samlet
set flytter af kroner i udgiftsbehovsberegningen.
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Figur 78

Betydningen af de enkelte kriterier for udgiftsbehovet i landsudligningen

0,20
0,18

2.000.000
1.808.616

1.744.108

1.710.109

1.800.000

0,16

1.600.000

0,14

1.400.000

0,12
1.001.016

1.040.538

1.036.477

0,10

1.200.000
1.000.000

0,08

800.000
529.174

0,06

410.599

334.205

564.115

600.000
360.709

0,04

400.000

125.615

0,02

200.000

0,00

0
Nedgang i folketal

Tabte leveår

Indv andrere og
efterk om m ere

Handic appede uden for
arbejds styrken

P ersoner m ed lav
indkom st

E nlige over 65 år

B ørn i fam ilier m ed lav
uddannelse

Fam ilier i visse boligtyper

P syk iatrisk e patienter

Udlejede beboelses
lejligheder

25-49 årige
uden erhvervs uddannelse

20-59 årige uden
beskæ ftigelse over 5 pct.

I Figur 78 vises med brune søjler, hvor meget de enkelte kriterier flytter i beregningen af udgiftsbehovet i
landsudligningen sammenholdt med de formelle kriterievægte, der vises med blå søjler ligesom i Figur 73 side 132.
Sammenligningen afdækker nogle overraskende forhold.
De første kriterier (fra venstre på figurerne), andel 20-59 årige uden beskæftigelse over 5% og andel 25-29 årige
uden erhvervsuddannelse har stort set samme kriterievægt (18% og 17,5%), men førstnævnte flytter langt flere
udgiftsbehovskroner end sidstnævnte.
De næste to kriterier, andel udlejede beboelseslejligheder og andel psykiatriske patienter har samme kriterievægt og
nogenlunde samme fordelingsmæssige betydning.
Kriterierne andel familier i visse boligtyper flytter udgiftsbehov for 1,8 mia. kr., medens kriteriet andel børn i familier
med lav uddannelse kun flytter 1,0 mia. kr. – uanset at begge kriterier har en vægt på 15 %.
Kriteriet enlige over 65 år har samme kriterievægt som nedgang i befolkningstallet, men flytter kun ca. 125 mio. kr.,
medens sidstnævnte flytter over 1 mia. kr.
Kriteriet nedgang i folketal, som kun har en kriterievægt på 2 %, flytter til gengæld ligeså meget som kriteriet børn af
familier med lav uddannelse, selv om sidstnævnte har en 7-8 gange så høj kriterievægt (15 %).
Også kriteriet andel personer med lav indkomst flytter rigtig meget i forhold til sin kriterievægt på 10 %. Stort set
det samme som kriteriet andel 20-59 årige uden beskæftigelse over 5 %, som ellers har en kriterievægt på 18 %.

Det er ikke overraskende, at socioøkonomiske udgiftsbehov er forholdsvis store i storbyerne, men en analyse af
effekten af udgiftsbehovsberegningen for hovedstadsområdet er alligevel lidt overraskende..
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Figur 79 Socioøkonomiske kriteriers betydning for beregning af hovedstadsområdets udgiftsbehov
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Det fremgår, at de fleste af de socioøkonomiske kriterier bidraget til højere socioøkonomisk udgiftsbehov i
hovedstadsområdet end befolkningsandelen ville tilsige. Kun ganske få kriterier, specielt andel børn af familier med
lav uddannelse, udløser væsentligt mindre udgiftsbehov i hovedstadsområdet.
Mest overraskende er det, at kriteriet nedgang i befolkningstallet udløser højere udgiftsbehov for
hovedstadsområdet end befolkningsandelen ville tilsige. Det vil sige, at kriteriet flytter penge til hovedstadsområdet
fra den øvrige del af landet, jf. nærmere redegørelse nedenfor.
Ifølge finansieringsudvalgets rapport fra 2005 var kriteriet Nedgang i folketallet tænkt i forhold til de udgiftsbehov,
som følger af strukturelle vanskeligheder og hvor der specielt var tænkt på udkantskommuner. Selv om
hovedstadsområdet ligger på grænsen til Sverige, har det vel næppe været tænkt som et udkantsområde.
Dette må være et indicium på, at dette kriterium ikke virker efter hensigten.
Samtidig viste det sig, at kriteriet faktisk flytter rigtig mange udgiftsbehovskroner, selv om man i rapporten fra 2005
konstaterede, at det indgik med lav vægt.

Kriteriet "Nedgang i folketallet" udligner vilkårligt
Finansieringsudvalget skriver i sin rapport om det nye tilskuds- og udligningssystem fra 2005 følgende om kriteriet
”Nedgang i folketallet”:
”Kriteriet udgøres af summen af nettofald i befolkningstallet fra ét år til det næste over en femårig periode. Der
medregnes bevægelser i de år, hvor der har været nettofald, mens der ikke medregnes bevægelser i år med positiv
nettovækst i befolkningstal. Kriteriet er beregnet for befolkningsudviklingen i årene 2000-2004. Kommuner som i
perioden ikke har oplevet befolkningstilbagegang i noget år, vil have en kriterieværdi på 0, mens en kommune, som fx
har oplevet et fald i befolkningstallet på 100 fra 2000-2001, men en positiv nettovækst i de efterfølgende år, vil
have en kriterieværdi på 100.
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Fald i en kommunes befolkningstal kan afspejle strukturelle problemstillinger i kommunen, som kan indebære et
behov for en særlig indsats. Kriteriet kan fx dermed opfange særlige udfordringer i nogle af landets
udkantskommuner. Kriteriet er ikke fundet signifikant i analyser på hhv. beskæftigelses- og førtidspensionsområdet,
men bidrager omvendt til forklaring af ældreudgifterne, jf. overvejelserne i den forbindelse. Kriteriet medtages på
denne baggrund med en ret lav vægt.”
Det er umiddelbart forståeligt, at tilbagegangskommuner kan have strukturelle udfordringer, som kræver en særlig
indsats og det forekommer rimeligt, at mål for sådanne udgiftsbehov indgår i udligningsordningen.
Det er derimod langt mindre forståeligt, hvorfor kriteriet er udformet således, at kommuner med tilbagegang et
enkelt år, men med samlet fremgang kan få udløst udligningstilskud efter dette kriterium.
Dette kan illustreres ved at se på kommunernes fordeling på vækst i befolkningstallet som vist i Figur 80.
Figur 80
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I Figur 80 er kommunerne indtegnet med punkter efter samlet procentvis vækst over perioden 2003-2008 ud ad
den vandrette akse og efter antal år (0-5 år) med befolkningstilbagegang op ad den lodrette akse. Der er naturligvis
en sammenhæng mellem scoringen på de to akser.
Kommunerne, som er markeret på X-aksen (røde punkter), modtager ingen tilskud i henhold til ordningen.
Kommuner, som har ét eller flere år med negativ vækst (grønne punkter), modtager tilskud i henhold til summen af
fald i befolkningstallet i disse år – uanset disse kommuners vækst i øvrige år.
Der er 57 kommuner, som har fald i befolkningstallet et eller flere år opgjort efter cpr-folketallet, som er eneste tal
til rådighed. Opgjort efter betalingsfolketallet, som anvendes i tilskudsmodellen, er 58 kommuner omfattet af
kriteriet med kriterieværdi større end 0..
Af de 57 kommuner er der kun 28 kommuner, som samlet set har fald i befolkningstallet i perioden (punkterne til
venstre for Y-aksen i Figur 80).
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Det undrer, at kommunerne med ét enkelt års tilbagegang, men i øvrigt med en samlet befolkningstilvækst i perioden
på 0,0 til 3,4 % skulle have strukturelt betingede udgiftsbehov som følge af befolkningstilbagegang. Ikke desto
mindre, modtager disse kommuner udligningstilskud beregnet af et enkelt års fald i befolkningstallet. Med nuværende
kriterievægt på 0,02 udløser udgiftsbehovsberegningen i landsudligningen ca. 35.000 kr. pr. antal færre indbyggere.
Således udløser beregningen for Københavns kommuner godt 1200*35.000 kr. hvilket giver ca. 42 mio. kr.

Kriteriet nedgang i befolkningstal. Beregningseksempel.
Kriteriet nedgang i befolkningstal indgår i beregningen af socioøkonomiske udgiftsbehov
med en vægtandel på kun 2 pct.. På den baggrund kunne det måske forventes, at kriteriet
ikke har den store betydning. Det har det imidlertid. Faktisk er effekten så stor, at tilskuds- og
udligningssystemet isoleret set begunstiger kommuner med tilbagegang i
befolkningstallet.
Tallene for Hedensted kommune kan tjene som eksempel. Neden for er vist hvordan en
befolkningsstigning henholdsvis –reduktion på 1 pct. spiller igennem
finansieringssystemet (kun landsudligningseffekten er inddraget).
Ved en aldersmæssigt jævnt fordelt stigning i befolkningstallet på 1 pct. vil Hedensted
kommune modtage et øget provenu på 9,6 mio. kr. fra landsudligningen som følge af et
større aldersbetinget udgiftsbehov samt en stigning i statstilskuddet på 1,4 mio. kr. – i alt
10,9 mio. kr. Samtidig vil skatteprovenuet stige med godt 6 mio. kr. Omvendt vil
driftsudgifterne stige med 16,5 mio. kr., således at regnestykket samlet set er neutralt.
Provenueffekter af befolkningsændring på 1 pct. Hedensted
”+” = positiv budgetvirkning Ændring i tilskud
”-” = negativ budgetvirkning og udligning. Mio. kr.
Befolkningstilvækst på 1 pct.
Udligning vedr. aldersbetinget udgiftsbehov 1)
Udligning vedr. socioøkonomisk udgiftsbehov 1)
Statstilskud
Skatteprovenu
Driftsudgifter
-16,5
Ændring i alt
Befolkningsnedgang på 1 pct.
Udligning vedr. aldersbetinget udgiftsbehov 1)
Udligning vedr. socioøkonomisk udgiftsbehov 1)
Statstilskud
Skatteprovenu
Driftsudgifter
Ændring i alt

9,6
0,0
1,4
6,1
0,5
-9,6
16,8
-1,4
-6,1
16,5
16,3

1) Efter landsudligning
2) Det forudsættes at de faktiske udgifter ændres svarende til den beregnede
Udgiftsbehovsændring

Hvis i stedet Hedensted kommune har en tilbagegang i befolkningstallet på 1 pct. vil
fortegnene på de enkelte deleffekter være modsat. Dertil kommer dog et udligningstilskud
på 16,8 mio. kr. fra kriteriet nedgang i befolkningstal, så der samlet set er et overskud på
bundlinen på godt 16 mio. kr. Tilskuddet som følge af nedgang i befolkningstal modtages
dog kun i fem år.
En forskel i den anførte størrelsesorden mellem positiv eller negativ vækst er dog – selv
om den forsvinder på langt sigt – en væsentlig forvridningseffekt.

NB. Det skal understreges, at ovenstående tal er illustrative og følger af de
bestemte forudsætninger i eksemplet
Da der blot skal være fald i befolkningstallet et enkelt ud af fem år – og Københavns kommuner har kun fald et enkelt
år – så udløser dette ene års fald på godt 1200 personer, et ekstra tilskud til Københavns kommune på over i alt 200
mio. kr. fordelt over de fem år efter året med fald i folketallet..
Københavns kommune har i denne femårsperiode haft en samlet vækst på 1,7 % til trods for det ene års fald i
befolkningstallet.
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Som yderligere eksempel kan nævnes Roskilde, som i 5-års perioden har haft en vækst på 3,4 %, men som et enkelt
år havde et fald på 330 personer. Dette udløser via landsudligningen et tilskud på 5 år á 12 mio. kr., i alt ca. 60 mio.
kr.
Kun én af kommunerne med fald i befolkningstallet et enkelt år, har faktisk samlet set befolkningstilbagegang – og
dette er kun på 11 personer. Den samlede befolkningstilbagegang for denne kommuner er på 0,0 %! (Kan kun ses
ved hjælp af flere decimaler)
Alligevel udløses udligningstilskud til kommuner med et enkelt års tilbagegang svarende til i alt ca. 108 mio. kr. årligt.
Blandt kommuner med 2 års tilbagegang er der ingen kommune, som samlet set har tilbagegang målt over de 5 år.
Disse kommuner har en samlet befolkningsfremgang over de 5 år på 0,2% til 3,1 %, men modtager alligevel samlet
set tilskud på ca. 77 mio. kr.
Blandt kommuner med 3 års tilbagegang varierer den samlede befolkningsudvikling over de 5 år fra en tilbagegang på
0,9 % til en befolkningsfremgang på 0,5 %. Altså heller ikke her synes der vurderet over en lidt længere periode, at
være indikation for væsentlige strukturelle udfordringer.
Først blandt kommunerne med 4 og 5 år med tilbagegang finder man kommuner, som alle har tilbagegang i hele
perioden.
I stedet for at være et kriterium til gavn for udkantskommuner, fungerer kriteriet således i højere grad som en
særskat på kommuner med vækst, ikke nødvendigvis høj vækst, blot med jævn og konstant vækst.
Det er vanskeligt at forestille sig, at der kan være knyttet reelle udgiftsbehov til befolkningstilbagegang med mindre
tilbagegangen har en vis størrelse og er vedvarende.
Alligevel er det valgt i efterfølgende beregning, at indregne tilbagegang i befolkningstallet på 1 % over 5 år, dvs. kun
0,2 % i gennemsnitlig årlig tilbagegang. Mindre kunne formentlig også være rimeligt.
Målt ud fra cpr-folketallet omfatter dette følgende kommuner:
Tabel 25
Kommune med gennemsnitligt fald
i befolkningstallet på min. 0,2 % pr. år
Kommune
Fald 2003-2008
Læsø
-10,1%
Lemvig
-5,3%
Ærø
-4,9%
Langeland
-4,5%
Albertslund
-4,3%
Lolland
-4,1%
Tønder
-3,5%
Samsø
-3,2%
Frederikshavn
-3,0%
Herlev
-2,7%
Morsø
-2,6%
Bornholms kommune
-2,6%
Thisted
-2,5%
Brøndby
-2,4%
Ishøj
-1,6%
Rødovre
-1,3%
Struer
-1,3%
Hjørring
-1,3%
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Der er foretaget en omberegning af udligning og tilskud, hvor disse kommuner, som på baggrund af
befolkningsudviklingen trods alt kan antages at have et strukturelt betinget udgiftsbehov af en vis størrelse,
tilgodeses, jf. kommuner markeret med grønne punkter i Figur 81. Derimod er ikke indregnes tilskud eller udligning til
kommuner, som har befolkningstilvækst eller mindre fald i befolkningstallet end 0,2 % årligt (røde punkter).
Figur 81 Forslag til ændret operationalisering af kriteriet nedgang i folketallet
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I beregningen er endvidere foretaget en justering af vægtningen mellem de socioøkonomiske kriterier, således at det
samlede tilskud til ovenstående egentlige tilbagegangskommuner under ét er uændret, idet det ikke er hensigten at
ændre på udligningsbeløb, som er velbegrundede.
Det socioøkonomiske udgiftsbehov beregnet ud fra nedgang i befolkningstallet er herved reduceret fra 1.683 mio.
kr. til 937 mio. kr.
De 1.683 mio. kr. blev beregnet ud fra et indregnet fald i befolkningstallet på 26.706 svarende til 63.000 kr. pr.
indbygger mindre i de berørte kommuner.
De 937 mio. kr. er beregnet ud fra et indregnet fald i befolkningstallet på 15.768 personer svarende til 59.000 kr.
pr. indbygger mindre i de berørte kommuner.
For de berørte kommuner påvirkes udligningen med 58% for alle kommuner, hvortil kommer 32 % for ugunstigt
stillede kommuner.
De samlede socioøkonomiske udgiftsbehov er dog holdt konstant, hvilket indebærer, at de øvrige socioøkonomiske
kriterier har fået en større vægt og fordeler udgiftsbehovet på de 746 mio. kr., forhåbentlig på baggrund af mere
relevante kriterier.
Ændringen påvirker de strukturelle underskud således i forhold til nuværende tildelingsmodel.
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Figur 82

Ændring i strukturelle underskud som følge af ændret udformning af kriteriet ”Nedgang i
folketal”
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Kommuner sorteret efter udlignet strukturelt underskud inkl. udlignet selskabsskat pr. indbygger

Det fremgår af Figur 82 , at en række kommuner, som hidtil har modtaget tilskud på baggrund af det nuværende
kriterium ”nedgang i befolkningstallet”, vil få større strukturelle underskud med op til ca. 650 kr. pr. indbygger,
såfremt kriteriet ”nedgang i folketallet” ændres, som beskrevet.
Dette skal ses på baggrund af, at det nuværende kriterium synes uden baggrund i reale udgiftsbehov.
Alle øvrige kommuner, som ikke i det nuværende udligningsmodel har modtaget udligning i henhold til dette
kriterium, vil få et strukturelt underskud, som er op imod 100 kr. lavere pr. indbygger.
Variationen skyldes, at de øvrige socioøkonomiske kriterievægte er øget modsvarende for at fastholde samme
socioøkonomiske udgiftsbehov.
For de seks vækstkommuner betyder ændringen af kriteriet følgende mertilskud, som fremgår af Tabel 26.
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Tabel 26

Ændring i strukturelt underskud hvis kriteriet ”nedgang i befolkningstallet” ændres til kun at
omfatte kommuner med fald på mindst 0,2% i gns pr. år og restbeløbet fordeles via øvrige
sociale kriterier
Gevinst/tab i samlet tilskud og udligning
1000 kr.
Procent af beskatningsgrundlaget
746 Skanderborg
2.200
0,03%
727 Odder
970
0,03%
740 Silkeborg
4.590
0,04%
710 Favrskov
1.820
0,03%
766 Hedensted
3.560
0,06%
706 Syddjurs
3.620
0,06%
I alt
16.760
Det fremgår af Tabel 26, at de 6 vækstkommuner ville modtage næsten 16,8 mio. kr. mere i udligningstilskud,
såfremt kriteriet ”nedgang i befolkningstallet” kun tildelte ekstratilskud til kommuner, som reelt har tilbagegang.
I Tabel 26 er forudsat, at de sparede 746 mio. kr. på dette kriterium anvendes til forøgelse af øvrige sociale kriterier,
således at de samlede sociale udgiftsbehov fastholdes.
I tabelbilag side 216, ses de udligningsmæssige konsekvenser for samtlige kommuner af nuværende
operationalisering af ”nedgang i folketallet” sammenlignet med en justeret operationalisering, som angivet ovenfor.
Man kunne dog også vælge at nedskrive de sociale udgiftsbehov og fordele de 58 % samt eventuelt afledte tilskud til
ugunstigt stillede kommuner som statstilskud, hvilket ville betyde følgende beløb for de 6 vækstkommuner:

Tabel 27 Ændring i strukturelt underskud hvis kriteriet ”nedgang i befolkningstallet” ændres til kun at omfatte
kommuner med fald på mindst 0,2% i gns pr. år og restbeløbet fordeltes som statstilskud
Gevinst/tab i samlet tilskud og udligning
1000 kr.
Procent af beskatningsgrundlaget
746 Skanderborg
4.439
0,05%
727 Odder
1.709
0,05%
740 Silkeborg
6.950
0,05%
710 Favrskov
3.624
0,06%
766 Hedensted
3.621
0,06%
706 Syddjurs
3.277
0,06%
I alt
23.620

Endelig ville de 746 mio. kr. let kunne dække et nyt anlægskriterium for højvækstkommuner, jf. afsnit herom side
154.
Undersøgelsen af kriteriet nedgang i folketallet giver måske ikke anledning til de allerstørste justeringer af
udligningsordningen, men giver dog anledning til opmærksomhed om beregningsteknikken bag udligningssystemet.
Hvis kvaliteten i de øvrige kriterier er tilsvarende, forekommer fordelingerne uden saglig begrundelse.
Baggrunden for at se på lavindkomstgrupper i forbindelse med udsatte børn og unge er foreliggende SFI-rapporter.
Studerende kan imidlertid næppe betragtes som ressourcesvare borgere med konsekvenser for udgifter til udsatte
børn og unge. Idet personer med lavindkomst allerede indgår i udligningssystemet, forekommer det tilsvarende
interessant at vurdere, om andel studerende kan påregnes at have utilsigtede konsekvenser i nuværende
udligningssystem, som bør tages op til overvejelse i Finansieringsudvalget i forbindelse med udvalget analyser i 2010.
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Personer med lav indkomst
Studerende vil formentlig normalt have en sådan lav indkomst og er samtidig koncentreret i forholdsvis få kommuner
(universitetsbyerne). Finansieringsudvalget synes tidligere at have været opmærksom på problemstillingen, men
ifølge tilskudsmeddelelsen er det nuværende kriterium, Andel personer med lav indkomst, ikke renset for studerende,
idet følgende tekst fremgår af bekendtgørelsen:
”Antallet af personer med lav indkomst
Opgørelsen sker ud fra en af Danmarks Statistik foretaget
opgørelse over antal 18-64 årige i kommunen pr. 1. januar
2007, der i 2006 og i mindst to af de foregående tre år har
haft en disponibel indkomst på mindre end 60 procent af
medianindkomsten på landsplan samt en formue på under
10.000 kr.”

Til belysning af problemstillingen viser Figur 83, i hvilket omfang kommunernes andel af skattepligtige med indkomst
under 150.000 kr. hænger sammen med andelen af studerende. I beregningen er forudsat, at alle med SU-indkomst
har indkomst under 150.000 kr. Ligeledes vil personer med SU-indkomst omfatte personer i det år, hvori et studium
begyndes og også i det år, hvori studiet afsluttes. Det vil formentlig være nødvendigt med et målrettet dataudtræk
for at kunne foretage en præcis beregning.
Figuren viser desuden, at variationen i andel skattepligtige med indkomst under 150.000 kr. i meget vid omfang er
en følge af andelen af studerende. Hvis man trækker andelen af studerende ud af andelen af skattepligtige med
indkomst under 150.000 kr. mindskes variationen i stort omfang.
Figur 83

Lavindkomst påvirkes væsentligt af andel studerende
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Det fremgår således, at den væsentlige variation, som opfanges af dette kriterium i virkeligheden hænger sammen
med andel studerende i de store universitetsbyer, som punkterne i højre side af grafen repræsenterer.
Nærmere analyse er påkrævet.
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Familier i visse boligtyper
Kriteriet ”andel familier i visse boligtyper” er det behovskriterium, der som følge af den formelle vægt kombineret
med kriteriets variation omfordeler allerflest udgiftsbehovskroner, nemlig 1,8 mia. kr. , jævnfør Figur 78 side 137 og
hvilket udløser omfordeling af 1,4 mia. tilskudskroner i forhold til, hvis kriteriet var fordelt som indbyggertallet.
Kriteriet indgår som indikator på udgifter vedr. en bredere kreds af sociale udgiftsbehov, herunder de
budgetgaranterede udgiftsområder.
En stor del almennyttige boliger eller privat udlejede boliger fra før 1920 vil formentlig være beboet af studerende i
nogle kommuner. Dermed kan kriterieværdierne i disse kommuner være påvirket meget af gruppen af studerende.
Man kan imidlertid næppe antage, at studerende er ressourcesvage eller typiske modtagere af sociale ydelser på det
budgetgaranterede område.48 Operationaliseringen af kriteriet kan derfor være uheldig.
Det er vanskeligt at vurdere, hvor stor betydning denne problemstilling har. Følgende er et forsøg på at vurdere
konsekvensen ud fra tilgængelige oplysninger.

Figur 84

Andel familier i visse boligtyper sammenholdt med andel familier med SU-indkomst i
lejebolig
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Figur 84 viser ved de blå punkter, hvordan sammenhængen er mellem andel familier i visse boligtyper og andel
familier med SU-indkomst i lejeboliger49.
Det er vanskeligt at sammenligne beregningen af kriteriet ”Familier i visse boligtyper” med Andel familier i lejebolig og
med SU-indkomst fra Danmarks Statistik. Men idet omfang andel familier i lejebolig med SU-indkomst fuldt ud indgår

48

Studerende modtager boligsikring ligesom andre, men dette udgiftsbehov opfanges af kriteriet vedr. beregnet boligstøtteudgift.

49

Data fra Danmarks Statistik.
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i det samlede kriterium ”Familier i visse boligtyper”, kan beregnes, hvilken værdi kriteriet ville have, hvis man ikke
medtog boliger med studerende i kriteriet.
Dette fremgår af de lyslilla punkter i Figur 84. Det fremgår, at hvis man fratrækker samtlige familier med SUindkomst og i lejeboliger fra familier i visse boliger, bevirker dette et stort fald i kriterieværdierne i kommuner med
høj andel studerende (højre side af figuren)
For det store flertal af kommuner, har det kun begrænset betydning og da andel studerende ikke er tæt korreleret
med andel familier i visse boligtyper, vil det formentlig heller ikke have påvirket regressionsanalyserne væsentligt, at
kriteriet er operationaliseret så alle lejeboliger er med – også dem, der er beboet af studerende. Netop derfor kan
variablen – trods den uhensigtsmæssige operationalisering - indgå med god forklaringskraft som paraplyvariabel i
regressionsanalyser.
Betydningen af problemstillingen først i selve udgiftsbehovsberegningen, hvor de enkelte kommuners andel af den
samlede kriterieværdi opgøres. De kommuner, hvor studerende udgør en betydelig del af lejerne, er nemlig
storbykommunerne, Århus, København, Odense, Ålborg og Frederiksberg, der som følge af kommunestørrelsen vejer
meget tungt i den samlede beregning.
Gennemføres udligningsberegning med de reducerede værdier af ”familier i visse boligtyper” ændres
tilskudsberegningerne således, at 9 kommuner afgiver 319 mio. kr. til de øvrige 89 kommuner, svarende til næsten
en fjerdedel af kriteriets samlede omfordelende effekt.
Kriteriet ”familier i visse boligtyper” er det kriterium, der flytter flest tilskudskroner samlet set, 1,4 mia. kr.
Operationalisering af kriteriet er således af væsentlig betydning.
De udligningsmæssige konsekvenser for kommuner med tab, 10 kommuner med størst gevinst og de 6 østjyske
kommuner, vises i følgende tabel.
Beregningen er foretaget ud fra den forudsætning, at ændring af kriteriets operationalisering ikke påvirker
regressionsanalyser og dermed kriterievægte. Dette er naturligvis en forudsætning, som man ikke på forhånd kan
være sikker på vil holde stik.
Der gøres også opmærksom på, at beregningen er foretaget ud fra en forudsætning om, at familier med SUindkomst i lejeboliger indgår fuldt ud i kriteriet Familier i visse boliger. Denne forudsætning holder muligvis kun
delvist, men kan ikke nærmere vurderes.
Formålet med at fremhæve problemstillingen er således, at den bliver undersøgt yderligere.
Samlet ændring i udligning og tilskud

165 Albertslund
147
661
101
173

Frederiksberg
Holstebro
København
Lyngby-Taarbæk

461 Odense
479 Svendborg
851 Aalborg
751 Århus
Sum

I 1000 kr.
De 9 kommuner med tab

I pct. af beskatningsgrl.

-10
-6.690
-1.470
-84.530

0,00%
-0,04%
-0,02%
-0,11%

-1.400

-0,01%

-52.820
-2.800
-51.940
-117.700
-319.360

-0,21%
-0,04%
-0,19%
-0,26%

Samlet ændring i udligning og tilskud

710 Favrskov
766 Hedensted

I 1000 kr.
6 østjyske kommuner

I pct. af beskatningsgrl.

1.900
4.010

0,03%
0,06%
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727 Odder
740 Silkeborg
746 Skanderborg

1.440
2.200

0,05%
0,02%

2.370

0,03%

706 Syddjurs

5.000

0,09%

Samlet ændring i udligning og tilskud
I 1000 kr.
I pct.af beskatningsgrl.
10 kommuner med største gevinst i pct. Af beskatningsgrundlaget
151 Ballerup
153
813
217
326

Brøndby
Frederikshavn
Helsingør
Kalundborg

360 Lolland
306 Odsherred
540 Sønderborg
630 Vejle
580 Aabenraa

7.240
8.150
7.350
9.280

0,09%
0,16%
0,09%
0,09%

7.290

0,11%

7.620
6.870

0,12%
0,15%

8.560
7.180
6.780

0,08%
0,05%
0,08%

I tabelbilaget side 216 findes en oversigt over de beregnede udligningsmæssige konsekvenser af den nuværende
operationalisering af ”familier i visse boligtyper” sammenlignet med forsøgsvis operationalisering ekskluvis
studerende. Der gøres dog opmærksom på, at nærmere analyse heraf er nødvendig.

Manglende kriterier
Det er indtrykket, at de nuværende kriterier i særlig grad er gode til at opfange storbyernes udgiftsbehov.
Sammenligning af det socioøkonomiske udgiftsbehov med de faktiske socialudgifter viser – trods vanskeligheden ved
at sammenligne, at der er meget væsentlige forskelle i ”dækningsgraden” og at disse forskelle indenfor forskellige
kommunetyper har nøje sammenhæng med landdistriktsgraden, jf. også Finansieringsudvalgets betænkning 1437,
bind 1. Heri konstaterer Finansieringsudvalget, at det sociale udgiftsbehovs andel af de sociale udgifter i 2001
varierer mellem de forskellige kommunetyper fra 82 % i centernære landkommuner til 114 % i stærke
centerkommuner. For yderkommuner udgør dækningsgraden 89 %.

I afsnit Analyse af sammenhængen mellem serviceniveau på socioøkonomiske og demografiske område side 110 og
frem beregnes den manglende præcision mellem det socioøkonomiske udgiftsbehov og de faktiske socialudgifter i
2008, hvor en del af forskellen tilskrives at det socioøkonomiske udgiftsbehov også skal dække socialt betingede
udgifter på normalområdet.
Disse forskelle vurderes i det følgende i forhold til en opdeling af kommunerne efter kommunetyper, idet der er taget
udgangspunkt i den kommunetypologi, som findes i Indenrigs- og socialministeriets nøgletal og som er et
klassifikationssystem på grundlag af 14 objektive kriterier beskrevet i National strategi for Det danske
landdistriktsprogram 2007-2013. Landdistriktsgraden udgør blot et af disse 14 kriterier.
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Figur 85

Kommunetyper

I Figur 86 vises forskellene mellem faktiske socialudgifter og beregnede socioøkonomiske udgiftsbehov for
kommunerne grupperet i henhold til denne kommunetypologi.
I alle kommunetyper ses kommuner, som har lavere socialudgifter end det socioøkonomiske udgiftsbehov. De
farvede søjler viser forskellene mellem faktiske socialudgifter og socioøkonomisk udgiftsbehov. Den del af forskellen,
som kan tilskrives socialt afledte udgifter på normalområdet er markeret uden farve. De farvelagte søjler er således
efter hensyn hertil.
Der en tendens til, at det socioøkonomiske udgiftsbehov i højere grad tilgodeser bykommuner, idet søjlerne i højere
grad ligger over end under x-aksen. Gennemsnittet er da også 440 kr. pr. indbygger, altså positivt.

150

Yderkommunerne har i nogenlunde samme grad højere som lavere socioøkonomisk udgiftsbehov end faktiske
socialudgifter. Når gennemsnittet alligevel er angivet som 543 kr. pr. indbygger, altså positivt skyldes det de tre økommuner Ærø, Læsø og Samsø, som på grund af deres størrelse kan have næsten vilkårlige beregningsværdier.
Disse er derfor ikke vist i figuren, som har til formål at vise et mønster.

Figur 86
10

Sammenhængen mellem kommunetyper, landdistriktsgrad og manglende præcision i
udmålingen af det sociale udgiftsbehov
Bykommuner: gns.= 0,440
Mellemkommuner: gns.= -0,312
Landkommuner: gns.= -0,630
Yderkommuner: gns.= 0,543
Landistriktgraden (skala er manuelt tilpasset omkring middel)
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787 Thisted
773 Morsø
482 Langeland
492 Ærø
825 Læsø
741 Samsø

socialt betinget behov på normalområdet vist særskilt

Socioøkonomiske udgiftsbehov fratrukket faktiske
socialudgifter,

-0,7500

-10

1,2500

1,7500

Kommuner sorteret efter landdistriktsgrad indenfor enkelte kommunegrupper

De fleste mellemkommunerne har større socialudgifter end socioøkonomisk udgiftsbehov. Undtagelserne er specielt
Tårnby, Ishøj og Slagelse. Gennemsnitligt er socialudgifterne dog 312 kr. pr. indbygger større end det beregnede
udgiftsbehov.
De fleste landkommuner har højere socialudgifter end socioøkonomisk udgiftsbehov. Gennemsnittet er 630 kr. i
merudgifter.
Det interessante opstår især, når man indenfor hver af kommunetyperne sorterer kommunerne efter
landdistriktsgrad. I Figur 86 er landdistriktsgraden netop indtegnet ved grønne streger ud fra en skala i højre side af
figuren. Skalaen er indrettet med henblik på tydeligst muligt at illustrere sammenhængen.
Det fremgår, at der inden for her af kommunetyperne er sammen hæng mellem landdistriktsgraden og forskellen
mellem faktiske socialudgifter og socioøkonomisk udgiftsbehov.
Figuren viser tydeligt, at der er behov for at finde nye kriterier, som opfanger de sociale udgiftsbehov, som præger
kommuner med stigende landdistriktsgrad.
Kriteriet rejsetid, som indgår i beregningen af det demografiske udgiftsbehov har naturligvis sammenhæng med
landdistriktsgraden. Rejsetid tildelte udgiftsbehov til kommunerne i 2008 med ca. 90-1500 kr. pr. indbygger, når der
ses bort fra 4 ø-kommuner. Kun en lille andel heraf kan antages at have sammenhæng med de fundne forskelle
mellem socialudgifter og socioøkonomisk udgiftsbehov. Uanset andelen kan det imidlertid slet ikke modsvare de
fundne forskelle, jf. Figur 86.
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Opgørelse af demografisk udgiftsbehov
Det demografiske udgiftsbehov beregnes ud fra ca. 70% af de samlede nettodriftsudgifter fordelt på relevante
aldersgrupper.
Denne udgiftsfordeling er justeret over de seneste år, idet eksempelvis førtidspension og kontanthjælp er fordelt ud
på relevante aldersgrupper i stedet for at være fordelt på befolkningen som helhed. Der sker herved formentlig en
dobbelt udligning, idet forskelle i aldersbetingede socialudgifter nu bliver indregnet i det demografiske udgiftsbehov
uden at dette har ført til en modsvarende ændring i det socioøkonomiske udgiftsbehov, hvis samlede størrelse og
kriterievægte indgår i selve lovteksten. Beregninger viser, at der herved er flyttet et betydeligt udligningsbeløb fra
kommuner med stor andel børn og ældre og til kommuner med stor befolkningsandel i den erhvervsaktive alder.
Forskydninger i byrdefordelingen som følge af ændringer i enhedsbeløbene i det demografiske udgiftsbehov uden
modsvarende tilpasning af det socioøkonomiske udgiftsbehov bør genoprettes.
Kommuner med høj befolkningstilvækst i de institutionstunge aldersgrupper, børn og ældre, presses økonomisk af et
stort anlægsbehov. Udligningssystemet indregner kommunernes anlægsbehov, men fordeler det ligeligt i forhold til
driftsudgifternes fordeling. Det reelle anlægsbehov er imidlertid ikke fordelt ligeligt, men ligger især på de
institutionstunge udgiftsområder, blandt andet børnepasning og folkeskoler og her er udgiftsbehovet markant større
i kommuner med høj befolkningstilvækst i disse aldersgrupper.
Det demografiske udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningstallet pr. 1. januar i tilskudsåret. Service ydes imidlertid i
forhold til middelfolketallet i løbet af året. Kommuner med høj befolkningstilvækst yder dermed en service overfor
flere indbyggere end der indgår i opgørelsen.
Tilsvarende gælder for opgørelsen af det socioøkonomiske udgiftsbehov, hvor kriterieværdierne typisk opgøres 2 år
forud for tilskudsåret. Efterfølgende bliver kriterieværdien, eksempelvis antal børn af familier med lav uddannelse i
2007, divideret med befolkningstallet i 2009. For kommuner med stigende befolkningstal bliver resultatet af brøken
herved mindre og udgiftsbehovet bliver undervurderet.
De data, som anvendes i udligningsberegningen, bør være aktuelle. Demografiske data bør fremskrives til medio året
som svarer til udgiftsbelastning og øvrige finansiering. De socioøkonomiske data må ikke forvrides ved ukorrekt
beregningsmetode. 480 mio. kr. tildeles forkerte kommuner som følge af uaktuelle data.

Udvikling i de aldersbetingede enhedsbeløb
Siden 2007 er de aldersopdelte enhedsbeløb, som anvendes til beregning af kommunernes demografiske
udgiftsbehov ændret væsentligt. For nogle aldersgrupper er ændringerne sket i ret store spring.
Enhedsbeløbene beregnes ud fra de samlede kommunale udgifter fordelt på sektorområder og derefter på de
aldersgrupper, som de enkelte sektorområder relateres til. Desuden reduceres med ca. 30 % for at skabe ramme til
fordeling af socioøkonomisk udgiftsbehov, jf. afsnittet Vægtningen af demografisk og socioøkonomisk udgiftsbehov,
side 90. I dette afsnit fokuseres alene på ændringen af enhedsbeløbene.
Det er ikke umiddelbart gennemskueligt, hvordan ændringerne sker, men at det har stor økonomisk betydning
fremgør af de følgende tabeller.
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Tabel 28 Udvikling i aldersbetingede enhedsbeløb
Enhedsbeløb kr. pr. indbygger
1. 0-6-årige
2. 7-16-årige
4. 17-19-årige
5. 20-24-årige
6. 25-34-årige
7. 35-39-årige
8. 40-64-årige
9. 65-74-årige
10. 75-84-årige
11. 85+årige
12. Rejsetid

2007
51.627
74.232
14.268
16.735
18.481
17.730
14.934
22.270
49.363
108.115
332

2008
49.534
74.474
20.273
14.270
17.232
16.826
20.020
22.624
48.714
108.638
348

2009
51.744
78.882
24.443
14.654
17.795
17.732
21.717
25.982
54.239
116.397
373

2010
54.152
81.074
27.736
17.632
18.932
18.176
22.853
26.391
55.155
119.057
386

Procentvis ændring i forhold til året før

1. 0-6-årige
2. 7-16-årige
4. 17-19-årige
5. 20-24-årige
6. 25-34-årige
7. 35-39-årige
8. 40-64-årige
9. 65-74-årige
10. 75-84-årige
11. 85+årige
12. Rejsetid

2008
-4,1%
0,3%
42,1%
-14,7%
-6,8%
-5,1%
34,1%
1,6%
-1,3%
0,5%
4,9%

2009
4,5%
5,9%
20,6%
2,7%
3,3%
5,4%
8,5%
14,8%
11,3%
7,1%
7,3%

2010
4,7%
2,8%
13,5%
20,3%
6,4%
2,5%
5,2%
1,6%
1,7%
2,3%
3,4%

Såfremt enhedspriserne var fremskrevet med ensartet fremskrivningsprocent (naturligvis, så det samlede
aldersbetingede udgiftsbehov på landsplan forblev uændret) ville udgiftsbehovsberegningen give væsentligt andre
resultater og deraf følgende væsentlig anden udligning.
Tabel 29 viser konsekvenserne for de 7 vækstkommuner, såfremt kriterievægtene var fremskrevet med ensartet
procent i stedet for de skete ændringer.

Tabel 29

Konsekvens for de 6 østjyske kommuner ved simpel fremskrivning af kriterievægte fra 2007
til 2009
Lands-udligning Tilskud til
Statstilskud
Samlet tilskud
ugunstigt
inklusiv overstillede
udligning
kommuner
746 Skanderborg
-432
0
843
410
727 Odder
-3.281
0
325
-2.960
740 Silkeborg
391
0
1.320
1.710
710 Favrskov
2.056
0
688
2.740
766 Hedensted
1.320
729
688
2.740
706 Syddjurs
-7.636
-4.212
623
-11.230
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Det er i særlig grad udviklingen i enhedsbeløbet for de 40-64 årige, jf. Tabel 28, der giver anledning til ændring i
udgiftsbehovet.
Der tale om en procentvis stor vækst af et mindre beløb, men gældende for en meget stor aldersgruppe (25
årgange)
Ændringerne er muligvis velbegrundede, men har betydende økonomisk konsekvens for mange kommuner, trods
ændringerne upåagtethed i de fleste kommuner.
Forklaringen på nogle af de væsentlige forskydninger er, at sektorområder, som tidligere var relateret til befolkningen
generelt, er blevet overført til afgrænsede aldersgrupper.
Blandt andet er førtidspension og kontanthjælp blevet fordelt ud på relevante befolkningsgrupper i stedet for at
være fordelt på den samlede befolkning.
Den procentvise betydning for enhedsbeløbene er beregnet ved at gennemføre en fordeling af samlige udgifter på
aldersgrupper med henholdsvis uden førtidspension og kontanthjælp50. Førtidspensionen tilskrives især de 40-64
årige (84%), medens kontanthjælp er fortrinsvis er fordelt på 25-64 årige.
Som følge heraf hæves enhedsbeløbene for de 25-64 årige, medens enhedsbeløbene sænkes for de øvrige
aldersgrupper med forskellige procenter alt afhængigt af absolutte størrelse på enhedsbeløbene.51
Ud fra disse beregninger synes fordelingen af førtidspension og kontanthjælp kun at kunne forklare en del af den
store variation i enhedsbeløbene fra 2007 til 2008.
Tabel 30

Ændring i enhedsbeløb som følge af fordeling af førtidspension og kontanthjælp på
relevante aldersgrupper
Enhedsbeløb kr. pr. indbygger
Vækst i pct.
Heraf førtidspension og
kontanthjælp
2007
2008
2007-2008
2007-2008
-4,1%
51.627
49.534
1. 0-6-årige
-6,4%
74.232
74.474
0,3%
2. 7-16-årige
-4,7%
14.268
20.273
42,1%
4. 17-19-årige
-10,7%
16.735
14.270
-14,7%
5. 20-24-årige
-1,5%
18.481
17.232
-6,8%
6. 25-34-årige
8,4%
17.730
16.826
-5,1%
7. 35-39-årige
10,6%
14.934
20.020
34,1%
8. 40-64-årige
13,4%
22.270
22.624
1,6%
9. 65-74-årige
-14,1%
49.363
48.714
-1,3%
10. 75-84-årige
-6,5%
108.115
108.638
0,5%
11. 85+årige
-3,2%
332
348
4,9%
12. Rejsetid

Fordelingen af førtidspension og kontanthjælp på relevante aldersgrupper medfører omfordeling af tilskud og
udligning, idet 21 kommuner har modtaget i alt 210 mio. kr. mere i tilskud, medens de øvrige 77 kommuner har
afgivet tilskud som følge af ændringen.
Idet der er tale om vækst i de erhvervsaktive aldersgrupper, vil fordelingen af udgifterne på disse aldersgrupper, især
gavne kommuner, som har en stor andel af indbyggerne i disse aldersgrupper.

50

Bekendtgørelse om opgørelse og afregning af kommunal udligning og tilskud til kommunerne for 2009, bilag 1 og 2.

51

Beregningerne er gennemført ud fra regnskabstal for 2008.
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Tabel 31

147
751
101
851
461

Ændret udligning alene som følge af fordelingen af førtidspension og kontanthjælp
på relevante aldersgrupper
I 1000 kr.
I pct. af beskatningsgrundlaget
Frederiksberg
14.370
0,08%
Århus
28.250
0,06%
København
148.100
0,19%
Aalborg
5.180
0,02%
Odense
4.410
0,02%

Denne ændring betyder, at det demografiske udgiftsbehov herefter overtager en større del af udligningen af sociale
udgiftsbehov, nemlig den del, som er en følge af aldersfordelingen.
Hvis den samlede balance i tilskud og udligningsordningen er etableret som en politisk vurderet afbalancering, jf.
synspunkter fremført i anden sammenhæng, burde dette give anledning til modsvarende ændring i beregningen af
det socioøkonomiske udgiftsbehov. Dette er imidlertid ikke sket, idet det samlede socioøkonomiske udgiftsbehov og
de enkelte kriterievægte er fastlagt i lovgivningen.
Konsekvenserne for samtlige kommuner af den foretagne fordeling af førtidspension og kontanthjælp på
aldersgrupper fremgår af tabelbilaget side 219.

Vækstkommuners særlige anlægsudgifter
Ligesom tilbagegangskommuner kan have økonomiske udfordringer som følge af deres tilbagegang, er det for
vækstkommuner en særlig udfordring i at finde midler til den konstante udbygning af daginstitutioner, skoler og
infrastruktur.
Det er en udbredt misforståelse, at befolkningstilvækst blot er en følge af omfattende jordforsyningsaktivitet og
vækstpolitik fra byrådets side. Det almindelige fødselsoverskud spiller i flere kommune en ganske betydelig rolle. Og
den kan ikke bremses af økonomiske årsager.
Udligningsordningerne tager hensyn til særlige udgifter for kommuner med faldende befolkningstal, idet
begrundelsen herfor er vanskelighed ved at tilpasse enhedsomkostningerne, se særskilt bilag om dette kriterium.
Derimod tages der ikke hensyn til de særlige udgifter for vækstkommuner. Tilpasningen for vækstkommuner angår
såvel drift som anlæg.
KREVI har i rapporten Struktur i styringen, sept. 2008 undersøgt betydningen af vækst for kommunernes
driftsresultat.
Udover, at vækst kan gøre det vanskeligere at realisere sine budgetter (et planlægnings- og styringsproblem), er der
også en tendens til, at vækstkommuner har vanskeligere ved at opnå overskud på ordinær drift (realøkonomisk
problem). Konkret peges på, at kommuner med vækst i andelen af 0-6 årige, over 67-årige og overførselsindkomst
har tendens til lavere driftsresultat.
KREVIs rapport fokuserer på driften, men hertil kommer, at kommuner med befolkningstilvækst eller forskydning i
befolkningssammensætningen har behov for udgiftskrævende kapacitetstilpasninger på anlægssiden.
Fastlæggelse af kriterierne ved beregningen af udgiftsbehov er sket over en lang årrække, hvor regressionsanalyser
af kommunernes driftsudgifter med varierende kvalitet har sandsynliggjort sammenhænge mellem værdier på
bestemte kriterier og udgiftsniveau på relaterede driftskonti, idet der er kontrolleret for økonomiske og politiske
vilkår, som ikke skal indgå i behovsfastlæggelsen.

155

Derimod indgår analyser af anlæg ikke. Anlæg er vanskeligere at analysere, fordi udgifterne til større anlæg især i de
mindre kommuner belaster de enkelte år vidt forskelligt. Der er ikke tale om stabile niveauer for udgifterne.
Morten Mandøe, KL, omtaler i Danske Kommuner, nr. 37, 2008 en ny analyse af anlægsudgifterne i kommunerne. I
artiklen nævnes, at der ses en tydelig sammenhæng mellem stigning i antal småbørn og anlægsudgifter på
dagtilbudsområdet.

Manglende fordeling af anlægsudgifter på relevante enhedsbeløb
I udgiftsbehovsberegningen, som anvendes i udligningsmodellen, indgår anlægsudgifterne fordelt ved samme
fordelingsnøgle som driftsudgifterne. Hermed tildeles kompensation for anlægsudgifter uafhængigt af
anlægsudgifternes faktiske fordeling og dermed uden hensyn til, at dagtilbud og folkeskole er et anlægstungt
udgiftsområde. Anlægsudgifterne bør derfor indgå i udgiftsbehovsberegningen i forhold til relevante aldersgrupper.
I budget 2007 udgjorde anlægsudgifterne til dagtilbud og skoler 36 % af de samlede anlægsudgifter ekskl. Forsyning.
I budget 2008 udgjorde de 38 %.
De tilsvarende driftsudgifter udgjorde derimod 30 % i begge år. Dagtilbud og skoler har således en forholdsvis stor
andel af de samlede anlægsudgifter. Det betyder til gengæld, at den nuværende fordeling af anlægsudgifter udover
samtlige driftsområder med driftsudgifterne som fordelingsnøgle giver en undervurdering af enhedsbeløbet til 0-6
årige og 7-16 årige.
Udgiftsbehovet for de to aldersgrupper beregnet ud fra de nuværende enhedsbeløb udgør henholdsvis 23,5 og 54,5
mio. kr. Ved at hæve de to enhedsbeløb med 1% forhøjes det beregnede udgiftsbehov med 235 henholdsvis 545
mio.kr., hvilket svarer til den manglende dækning af de ekstra anlægsudgifter udover det gennemsnitlige niveau, som
allerede er indregnet i udligningsmodellen.
Da det samlede udgiftsbehov ikke skal ændres, er de øvrige demografiske enhedsbeløb reduceret modsvarende. En
yderligere præcisering af analysen ville indebære en præcis fordeling på samtlige enhedsbeløb og ikke blot på de 016 årige.
En korrekt fordeling af anlægsudgifterne for kommunerne under ét på relevante enhedsbeløb har en vis
byrdefordelingsmæssig konsekvens, som fremgår af nedenstående Tabel 32 for de 6 vækstkommuner.
Tabel 32 Ændring i tilskud, hvis anlægsudgifter henføres til relevante aldersgrupper
Ændring i tilskud

746 Skanderborg
727 Odder
740 Silkeborg
710 Favrskov
766 Hedensted
706 Syddjurs

1000 kr.
1.480
150
980
1.100
1.050
90
4.850

% af besk.grl.
0,02%
0,00%
0,01%
0,02%
0,02%
0,00%

Den manglende fordeling af anlægsudgifterne på relevante enhedsbeløb, koster således de seks kommuner 4,9 mio.
kr. årligt .
Rettelse af denne mindre unøjagtighed ville sikre, at de enkelte kommuner blev udlignet i forhold til gennemsnitlige
anlægsudgifter til børn og unge og kommunens antal børn og unge.
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Der er dog ikke hermed taget hensyn til de særlige anlægsudgifter, som vækstkommuner har til børn og unge. Dette
vurderes i næste afsnit.

Særlige store anlægsudgifter til dagtilbud og skoler i vækstkommuner
Uanset vanskeligheden ved at analysere sig frem til en formelmæssig sammenhæng mellem vækst og anlægsudgifter,
så er det klart, at vækst i børnetallet betyder behov for udvidelse af pasningstilbud og skoler.
En undersøgelse af kommunernes gennemsnitlige budgetterede anlægsudgifter til dagtilbud og skoler i 2007 og
2008 viser, at de er påvirkede af kommunernes befolkningstilvækst. Vurderingen er foretaget over to år for at
mindske betydningen af, i hvilket år kommunerne tilfældigvis vælger at budgetlægge den nødvendige udbygning.
Kommunerne er i en miniundersøgelse inddelt efter befolkningstilvækst 2007-2008 (DS) i alderen 0-16 år i tre
grupper.
• Tilbagegangskommuner med større fald i børnetallet end 1 %,
• Stagnationskommuner med børnetalsudvikling mellem -1 og +1 %
• Vækstkommuner med vækst i børnetallet på mere end 1 %
Eftersom der alene er set på den faktiske befolkningsudvikling over 1 år, er der naturligvis nogen tilfældighed
forbundet med kategoriseringen.
Kommunerne har i gennemsnit budgetteret med følgende beløb pr. barn i de tre kommunegrupper:

Tabel 2
Gennemsnitlige anlægsudgifter i kommunegrupper
26 tilbagegangskommuner har i gennemsnit udgifter på
58 stagnationskommuner har i gennemsnit udgifter på
14 vækstkommuner har i gennemsnit udgifter på

2.577 kr. pr. barn
2.840 kr. pr. barn
5.159 kr. pr. barn

Blandt tilbagegangskommunerne har halvdelen af kommunerne budgetteret med under 1.000 kr. pr. barn.
Blandt stagnationskommunerne har 9 ud af 58 kommuner budgetteret med under 1.000 kr. pr. barn.
Blandt vækst kommunerne har ingen af de 14 kommuner budgetlagt med under 1.000 kr. pr. barn.
Vækstkommuner har over 2.300 kr. mere i udgift pr. barn i alderen 0-16 år end stagnationskommuner og endnu
mere i forhold til tilbagegangskommuner (uvægtet gns.).

Man kan imidlertid ikke anvende antal børn i aldersgruppen til fordeling af en udgift, der følger af vækst. Her må
enheden knytte sig til omfanget af vækst, men begrundet i ovenstående kun for kommuner med betydende vækst.
Derfor kan problemstillingen ikke løses ved at forhøje enhedsbeløbet for børn.
Ligesom det i nuværende udligningsmodel indgår ”antal 20-29 årige uden beskæftigelse ud over 5 % af 20-59
årige”, kan kriteriet anvendes på data over et vist niveau, her vækst udover et vist niveau.
På baggrund af foranstående kunne vælges vækst i børnetallet ud over 1 % årligt. Herved ville kriteriet imidlertid kun
komme i anvendelse ved de 14 kommuner. Som følge af usikkerheden i ovenstående afgrænsning, er i stedet valgt
en afgrænsning ved en årlig vækst på 0,5 %.
For at mindske ustabiliteten i målet er beregningen sket over 2 år, nemlig fra 2007 til 2009, hvor der foreligger
befolkningsdata fra Velfærdsministeriets tilskudsudmelding, idet disse omfatter betalingsfolketallet. Tallet fra 2007
er hermed ganske vist også prognosetal.
Afskæringskriteriet er hermed 1 % vækst i betalingsbørnetallet (0-16 år) over de to år.
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En videreudvikling af modellen bør se på væksten over flere år, end der her er mulighed for, således at stabiliteten
øges yderligere, jf. eksempelvis kriteriet ”nedgang i befolkningstal”, som vurderes over 5 år.
Det antages, at der pr. barn i folkeskole og daginstitutioner er ca. 10 m2 bygningsareal og at prisen til nybyggeri
inklusivt inventar m.v. er 17.000 kr. pr. m2.
For hvert barn, hvortil der er behov for nyopførelse, bliver anlægsudgiften pr. ekstra barn dermed 170.000 kr.
Vækstkriteriet beregnes herefter som antal ekstra børn fra 2007 til 2009 udover 1% ganget med 170.000 kr. pr.
barn.
Kriteriet udløser udgiftsbehov for 23 kommuner med et samlet udgiftsbehov på 459 mio. kr. Disse kommuner
budgetlagde som gennemsnit af 2007 og 2008 i alt 1,7 mia. kr. i anlægsudgifter ud af en samlet anlægsudgift på 3,7
mia. kr. på landsplan. De havde dermed 591 mio. kr. mere i anlægsudgift, end hvis de havde haft den gennemsnitlige
anlægsudgift pr. barn.
Resultatet for de 6 vækstkommuner er følgende:
Tabel 33 Anlægsudgifter og udgiftsbehov
Kommune
Gns. Budgetterede
anlægsudgifter
B2007-B2008

Skanderborg
Odder
Silkeborg
Favrskov
Hedensted
Syddjurs

1000 kr.
16.500
19.479
63.477
45.813
36.415
7.374

Vækstpct. 0-16
årige 2007 til
20091)

Udgiftsbehov iflg.
vækstkriteriet for
anlæg

Pct.
2,94%
-1,34%
1,88%
3,83%
3,30%
1,13%

1000 kr.
23.205
0
14.875
27.115
21.080
1.020

Note 1) Væksten er i betalingsfolketal iflg. Velfærdsministeriets tilskudsmeddelelse 2007 og 2009.
.

Landets samlede udgiftsbehov ændres ikke som følge heraf.
Det fremgår af bekendtgørelsen om opgørelse og udregning af kommunal udligning at der i beregningen af
kommunernes samlede udgiftsbehov indgår såvel drifts- som anlægsudgifter.
Derfor er det ved udligningsberegningen forudsat, at det i øvrigt beregnede udgiftsbehov nedsættes med 0,24 %
svarende til udgiftsbehovet som følge af anlæg ved høj vækst.
På baggrund heraf er beregnet følgende ændrede tilskud og udligning for de 6 vækstkommuner:
Tabel 34 Ændring i tilskud ved særligt anlægskriterium
LandsTilskud til
Statstils Samlet tilskud inklusiv overudligning
ugunstigt
kud
udligning
stillede
kommuner
1000 kr.
1000 kr.
1000
1000 kr.
% af
kr.
beskatningsgrundl
aget
746 Skanderborg
10.630
0
536
11.170
0,13%
727 Odder
-1.103
0
206
-900
-0,03%
740 Silkeborg
4.248
0
840
5.090
0,04%
710 Favrskov
13.389
0
438
13.830
0,22%
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766 Hedensted
706 Syddjurs

9.866
-1.529

5.444
-843

437
396

15.750
-1.980
42.960

0,24%
-0,03%

Konsekvensen for samtlige landets kommuner fremgår af Figur 87:

Figur 87 Ændring i strukturelt underskud for samtlige kommuner af særligt vækstkriterium
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Figuren viser, at indførelse af et særligt anlægskriterium vil reducere det udlignede strukturelle underskud for en del
kommuner med et betydende beløb og til ca. 300 kr. pr. indbygger.
De udligningsmæssige konsekvenser for samtlige kommuner af nuværende indregning af udgiftsbehov til anlæg set i
forhold til en et udgiftsbehov knyttet til anlæg på relevante aldersgrupper kombineret med et særligt
anlægskriterium fremgår af bilagstabellen side 219.
Ældreområdet
På tilsvarende vis bør undersøges, om der er særligt høje anlægsudgifter i kommuner med stor vækst i antal ældre.
Undersøgelse heraf er ikke gennemført på nuværende tidspunkt.
Infrastruktur
Også anlægsudgifterne til infrastruktur kan være påvirket af vækst. Derfor er undersøgt de budgetterede netto
anlægsniveauer for vejvæsenet (konto 2.22.01 til 2.28.23) i forhold til vækst i det samlede befolkningstal.
Vækstprocenterne for hele befolkningen er mere moderate end for aldersgruppen børn og unge. For at gruppere
kommunerne i mere ensartede grupper, er der forsøgt med grænseværdier på +/- 0,5 %, 0,75 % og 1,0 %, hvilket
giver følgende gennemsnitlige nettoanlægsudgifter pr. indbygger:
Tabel 35Gennemsnitlige anlægsudgifter i kommunegruppe efter vækst
+/- 0,5 %
+/- 0,75 %

+/- 1,0 %
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Tilbagegangskommuner
Stagnationskommuner
Vækstkommuner

310 kr. /indb (18)
366 kr. /indb (43)
328 kr. /indb (37)

311 kr./indb (12)
348 kr./indb (54)
341 kr./indb (32)

175 kr./indb (5)
354 kr./indb (69)
340 kr./indb (24)

Tallene viser ingen sammenhæng mellem vækst og nettoanlægsudgifter til veje. Kun når afgrænsningen udskiller de 5
kommuner med størst befolkningstilbagegang, ses betydeligt lavere udgifter til veje, hvilket skyldes, at de to
kommuner med størst tilbagegang har budgetteret med 0 kr. til vejanlæg (Langeland og Læsø)
Flere kommuner har budgetteret med 0 kr. til vejanlæg, hvilket antyder, at der kan være konteringsproblemer, f.eks. i
hvilket omfang udgifter konteres som drift eller anlæg.
Desuden er vejvedligeholdelsesarbejder er et relativt let besparelsesområde i disse år, hvor kommunernes strukturelle
underskud er stigende. Herved kan udgiftsniveauet være forholdsvis meget påvirket af de enkelte kommuners
økonomiske balance i årene i stedet for at være påvirket af reelt udgiftsbehov.

Anlægsudgifter og indtægter ved jordforsyning
Endelig er undersøgt sammenhængen mellem vækst og nettoudgifter/indtægter ved jordforsyning for at belyse, om
vækstkommuner ser ud til at kunne finansiere en del af deres anlægsudgifter til udvidelse af institutionskapaciteten
gennem indtægter fra jordforsyning.
Ved samme grænseværdier for vækst i samlede indbyggertal som ovenfor ses følgende netto anlægsindtægter:
Tabel 36 Gennemsnitlige anlægsudgifter netto i kommunegrupper efter vækst
+/- 0,5 %
+/- 0,75 %
Tilbagegangskommuner
-277 kr. /indb (18)
-133 kr./indb (12)
Stagnationskommuner
- 301 kr. /indb (43)
-287 kr./indb (54)
Vækstkommuner
-260 kr. /indb (37)
-328 kr./indb (32)

+/- 1,0 %
+101 kr./indb (5)
-339 kr./indb (69)
-195 kr./indb (24)

Tabellen viser, at de 5 kommuner med størst tilbagegang (fald på over 1%) budgetterer med nettoudgifter fra
jordforsyningen. For kommuner med fald på over 0,75 % har budgetteret med nettoindtægt på 133 kr. pr.
indbygger. Udvides kredsen til kommuner med over 0,5 % fald i indbyggertal, stiger den budgetterede nettoindtægt
til 277 kr. pr. indbygger. Det ser således ud til at kommuner mister indtægtsmulighed fra jordforsyning, når der er
betydende fald i befolkningstallet.
Derimod ser der ikke ud til at være nogen tilsvarende sammenhæng mellem høj vækst og indtægter fra jordforsyning,
idet højvækstkommunerne budgetterer med lavere indtægter end kommuner med mere moderat vækst.
Der kan således ikke spores en tendens til, at højvækstkommuner via jordforsyningen har mulighed for at finansiere
deres ekstraudgifter til kapacitetsudvidelse.
Efter udarbejdelse af ovenstående analyse har det vist sig, at en del kommuner har budgetlagt betydelige salg af
grunde i 2009 og da salget som følge af finanskrisen er svigtet, mangler de pågældende kommuner budgetlagte
indtægter.
Dette er naturligvis først og fremmest et planlægningsspørgsmål. Salgsindtægter anvendes i hvert fald på den lidt
længere horisont til opkøb af nye arealer og byggemodning. Derfor vil man normalt kunne dække de manglende
salgsindtægter ved at udskyde kommende udstykninger, som der jo også er mindre brug for.
Det ophedede boligmarked i de senere år, har dels givet anledning til betydeligt højere salgsindtægter, men også i
betydeligt højere råjordspriser.
Hertil kommer, at ophævelsen af momsfritagelsen på jordforsyning kombineret med skærpede regler for
ekspropriation givetvis vil fjerne de indtægtsmuligheder, som enkelte kommuner muligvis kan have haft ved
byggemodning af tidligere erhvervede landbrugsarealer.
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Uaktuelle opgørelser
Ved beregning af det aldersbetingede udgiftsbehov anvendes 1.januar i tilskudsåret som opgørelsestidspunkt for
befolkningstallet. For en vækstkommune betyder dette, at der udlignes ud fra et lavere befolkningstal end det
gennemsnitlige befolkningstal, som kommunen i det pågældende år har udgifter i forhold til.
Såfremt ministeriet anvendte middelfolketallet for tilskudsåret, ville det i alt for de 6 østjyske kommuner betyde
yderligere 32,3 mio. kr. i ekstra i tilskud og udligning.

Ved Velfærdsministeriets beregning af socioøkonomisk betingende udgiftsbehov anvendes data, som af praktiske
årsager som er opgjort den 1. januar 2 år forud for tilskudsåret eller på andet tidligere muligt opgørelsestidspunkt.
Herved beregnes det socioøkonomiske indeks af ældre socioøkonomiske data divideret med nutidige
befolkningsandele. Tæller og divisor er ikke synkroniseret.
Såfremt ministeriet anvendte socioøkonomiske data, som var fremskrevet til nutidige befolkningstal, ville det i alt for
de 6 østjyske kommuner betyde yderligere 30,1 mio. kr. i ekstra tilskud og udligning.
Såfremt de to ændringer kombineres, således at de socioøkonomiske data fremskrives til medio tilskudsåret, er det
samlede resultat 62,4 mio.kr. i tilskud og udligning til de 6 vækstkommuner tilsammen.

Forældet opgørelse af aldersbetingede udgiftsbehov
Landsudligning
Beskatningsgrundlaget beregnes ved fremskrivning af et tidligere års beskatningsgrundlag og fremskrives dermed til
beskatningsgrundlaget for hele tilskudsåret.
Det demografisk betingede udgiftsbehov beregnes ud fra indbyggertallet pr. 1.januar i tilskudsåret fordelt på
alderskategorier. For en vækstkommune beregnes dette udgiftsbehov således af et befolkningstal, som er lavere end
gennemsnittet i tilskudsåret, uanset at kommunen faktisk skal afholde udgifter i forhold til det gennemsnitlige
indbyggertal.
Det samlede demografiske udgiftsbehov på landsplan ændres ikke som følge af anvendelse af befolkningstal medio
tilskudsåret. Ved beregning af den økonomiske konsekvens er landstotalerne for de demografiske udgiftsbehov
fastholdt for hver enkelt aldersgruppe, således at der alene er fordelingen kommunerne imellem, der er påvirket.

Den ændrede beregning ud fra middelfolketallet påvirker landsudligningen, udligningstilskud til ugunstigt stillede
kommuner. Statstilskuddet påvirkes dels som følge af ændringen i landsudligning og tilskud til ugunstigt stillede
kommuner og dels som følge af, at statstilskuddet fordeles efter befolkningstal.
Den samlede konsekvens for tilskud og udligning er herefter:

Tabel 37

Konsekvens af ændret opgørelsestidspunkt for aldersbetingede udgiftsbehov
Lands-udligning Tilskud til
Statstilskud
Samlet tilskud
ugunstigt
inklusiv overstillede
udligning
kommuner
1000 kr.
1000 kr.
1000 kr.
1000 kr.
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746 Skanderborg
727 Odder
740 Silkeborg
710 Favrskov
766 Hedensted
706 Syddjurs

7.027
1.248
7.566
4.296
4.575
1.225

0
0
0
0
1.532
126

999
235
1.402
758
809
459

8.030
1.480
8.970
5.060
6.920
1.810
32.270

Opgørelsestidspunktet 1. januar i tilskudsåret anvendes også ved beregning af kommunernes grundbidrag til
regionerne. Ændring af opgørelsestidspunktet vil derfor medføre et lille øget bidrag til regionerne for
vækstkommuner.
Tilsvarende vil en omlægning af opgørelsestidspunktet betyde et lille merbidrag til udlændingeudligningen.
Konsekvensen for samtlige kommuner af, at anvende medio tilskudsåret som opgørelsestidspunkt i stedet for 1.
januar i tilskudsåret, svarende til tabel 1 for de 6 vækstkommuner, er vist i nedenstående Figur 88.

Figur 88

Konsekvens af udligning ved opgørelse af befolkningstal medio 2009 i stedet for januar 2009
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Figuren viser påvirkningen af kommunernes strukturelle underskud inklusiv udligningen.
Det fremgår, at flere kommuner med højt strukturelt underskud vil miste tilskud ved denne ændring, hvilket hænger
sammen med at disse kommuner har befolkningstilbagegang og ved anvendelsen af de forældede data modtager
ekstra tilskud.
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Forældede socioøkonomiske data
I beregningen af det det socioøkonomiske udgiftsbehov anvendes data, som af praktiske årsager er opgjort den 1.
januar 2 år forud for tilskudsåret eller på andet tidligere muligt opgørelsestidspunkt.
Udgiftsbehovene må alt andet lige forventes at vokse med befolkningsudviklingen selv om det naturligvis kan variere
med lokale flyttemønstre.
Opgørelsestidspunkterne for de enkelte kriterier fremgår af Tabel 38.
Tabel 38
Opgørelsestidspunkter for socioøkonomiske kriterier 2009
1. Antal 20-59-årige uden beskæftigelse
Senest opgjorte år eller 1. januar 3 år forud for
ud over 5 % af 20-59-årige i kommunen
dette år.
1. januar 2007
2. Antal 25-49-årige uden erhvervsuddannelse
1. januar 2007
3. Antal udlejede beboelseslejligheder
1998-2007
4. Antal diagnosticerede psykiatriske patienter
1. januar 2007
5. Antal familier i visse boligtyper
1. januar 2007
6. Antal børn i familier med lav uddannelse
1. januar 2007
7. Antal enlige over 65 år
1. januar 2007
8. Antal personer med lav indkomst
1. diagnoseår 2001-2005
9. Antal handicappede uden for arbejdsstyrken
1.
januar 2008
10. Antal indvandrere og efterkommere
Aktuel befolkningstal
11. Antal tabte leveår
2003-2008
12. Nedgang i befolkningstallet
Det fremgår, at de fleste af opgørelserne er to år forud for 1. januar i tilskudsåret, eller 2½ år forældede i forhold til
de udgifter, som kommunen faktisk må forventes at have.
Der er formentlig anvendt de senest tilgængelige tal. Såfremt det ikke er muligt at anvende nyere tal, bør tallene
imidlertid fremskrives i forhold til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.
Undladelse heraf betyder, at kommuner med nedgang i befolkningstallet både modtager ekstra tilskud som følge af
kriteriet ”Nedgang i befolkningstallet” og samtidig modtager forhøjet tilskud som følge af beregning af flere års
tidligere højere befolkningstal, medens vækstkommuner modtager tilskud på baggrund af tidligere lavere
befolkningstal.
Den enkelte kommunes socioøkonomiske udgiftsbehov beregnes ved kommunens andel af hvert af ovennævnte
kriterier i forhold til hele landet.
Ved summeringen tildeles de 12 kriterier forskellige vægte afhængig af økonomisk betydning.
Ved division med kommunens andel af landets samlede indbyggertal beregnes et socioøkonomisk indeks for den
enkelte kommune, som er uafhængig af kommunestørrelsen.
Det socioøkonomiske udgiftsbehov beregnes herefter ved dette indeks ganget med befolkningstallet og ganget med
et gennemsnitligt kronebeløb pr. indbygger
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Ligning 1

Sociale indeks beregnes uden korrekt sammenhæng mellem tæller og nævner

Da samme befolkningstal indgår som divisor i beregningen af det socioøkonomiske indeks og som faktor i den
efterfølgende beregning af udgiftsbehovet, påvirkes behovsberegningen ikke af det nutidige befolkningstal, men kun
af de ældre anvendte socioøkonomiske data.
Fremskrivning til nutidigt befolkningstal kan ske ved, at man i beregningen af det social-økonomiske indeks anvender
de befolkningstal, som var gældende i de år, hvor de enkelte kriterier er opgjort – i stedet for som nu at anvende et
irrelevant befolkningstal pr.1. januar 2009 i indeksberegningen.
Herved vil det socioøkonomiske indeks vise den reelle socioøkonomiske belastning i de år, hvor kriterierne er opgjort
og udgiftsbehovet ville blive beregnet ved at gange dette indeks med befolkningstallet i tilskudsåret og ganget med
det gennemsnitlige kronebeløb pr. indbygger, hvorved det fremskrives til nutids-befolkningstal.
De fleste kriterier er opgjort pr. 1. januar 2007. Ved fremskrivning til 1. juli 2009 ændres udligningen for de enkelte
kommuner således:
Tabel 39
Kommune

Betydningen for tilskud ved anvendelse af aktuelle kriterier
Landsudligning
Ugunstigt
Statstilskud
Samlet tilskud
stillede
kommuner
1000 kr.
1000 kr.
1000 kr.
1000 kr.
746 Skanderborg
4.228
0
281
4.510
727 Odder
441
0
107
550
740 Silkeborg
8.296
0
438
8.740
710 Favrskov
3.947
0
229
4.170
766 Hedensted
5.339
2.946
228
8.510
706 Syddjurs
2.215
1221
206
3.640
30.120

Nettopåvirkning af det udlignede strukturelle
underskud inkl selskabsskat pr. indbygger udenfor
hovedstadsområdet
Nettopåvirkning af det udlignede strukturelle
underskud inkl selskabsskat pr. indbygger i
hovedstadsområdet
1.200,000

1.000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

-400,000

-600,000

Kommuner sorteret strukturelt underskud inkl. udlignet selskabsskat pr. indbygger

Samlet set vil de strukturelle underskud efter indregning af aktuelle data pr. medio året være som vist i Figur 90.

Sorteret efter strukturelt underskud eksklusiv selskabsskat pr. indbygger før udligning
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621 Kolding
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746 Skanderborg
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563 Fanø
270 Gribskov
253 Greve
210 Fredensborg
265 Roskilde
219 Hillerød
350 Lejre
147 Frederiksberg
240 Egedal
187 Vallensbæk
269 Solrød

360 Lolland
825 Læsø
183 Ishøj
482 Langeland
741 Samsø
165 Albertslund
400 Bornholms kommune
153 Brøndby
492 Ærø
773 Morsø
550 Tønder
820 Vesthimmerland
330 Slagelse
376 Guldborgsund
707 Norddjurs
390 Vordingborg
787 Thisted
810 Brønderslev-Dronninglund
665 Lemvig
860 Hjørring
813 Frederikshavn
575 Vejen
479 Svendborg
461 Odense
450 Nyborg
326 Kalundborg
561 Esbjerg
510 Haderslev
420 Assens
480 Nordfyn / Bogense
730 Randers
671 Struer
580 Aabenraa
846 Mariagerfjord
430 Faaborg-Midtfyn
756 Ikast-Brande
306 Odsherred
849 Jammerbugt
615 Horsens
779 Skive
540 Sønderborg
316 Holbæk
260 Halsnæs
175 Rødovre
607 Fredericia
320 Faxe
370 Næstved
163 Herlev
340 Sorø
573 Varde
440 Kerteminde
530 Billund
851 Aalborg
329 Ringsted
840 Rebild
661 Holstebro
167 Hvidovre
410 Middelfart
657 Herning
791 Viborg
706 Syddjurs
169 Høje-Taastrup
621 Kolding
760 Ringkøbing-Skjern
630 Vejle
101 København
766 Hedensted
259 Køge
751 Århus
710 Favrskov
740 Silkeborg
727 Odder
217 Helsingør
151 Ballerup
336 Stevns
185 Tårnby
250 Frederikssund
746 Skanderborg
161 Glostrup
159 Gladsaxe
563 Fanø
270 Gribskov
253 Greve
210 Fredensborg
265 Roskilde
219 Hillerød
350 Lejre
147 Frederiksberg
240 Egedal
187 Vallensbæk
269 Solrød
190 Furesø
155 Dragør
201 Allerød
173 Lyngby-Taarbæk
230 Rudersdal
223 Hørsholm
157 Gentofte

-6.000,000

Strukturelt underskud pr. indbygger i
hovedstadsområdet
Strukturelt underskud pr. indbygger udenfor
hovedstadsområdet
Strukturelt underskud pr. indbygger 2009 efter samlet
udligning og tilskud inkl. Selskabsskat før simulering

-4.000,000

190 Furesø

Ændring i udlignet strukturelt underskud i kr. pr. indbygger

Konsekvens af udligning ud fra socioøkonomiske data fremskrevet til medio 2009
Figur 89

155 Dragør

-2.000,000

201 Allerød

0,000

Kommunernes strukturelle underskud ved anvendelse af nuværende forældede data og
fremskrevne data til medio 2009
Figur 90

173 Lyngby-Taarbæk

-200,000

230 Rudersdal
223 Hørsholm

0,000

157 Gentofte

2.000,000

Udlignet strukturelt underskud pr. indbygger
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Konsekvensen for kommunernes strukturelle underskud efter udligning for alle landets kommuner er vist i Figur 89.

1.400,000
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Samlet set er 480 mio. kr. i 2009 tildelt kommuner uden rimelig berettigelse. Såfremt de aktuelle data var anvendt,
ville 480 mio. kr. være blevet tildelt andre kommuner, heraf ville de 6 østjyske kommuner have modtaget yderligere
62 mio. kr.

Tabel 40

Konsekvens af beregning af udgiftsbehov ved befolkningstal medio tilskudsåret for
aldersbetingede og socioøkonomiske udgiftsbehov
Lands-udligning Tilskud til
Statstilskud
Samlet tilskud
ugunstigt
inklusiv overstillede
udligning
kommuner
1000 kr.
1000 kr.
1000 kr.
1000 kr.
746 Skanderborg
11.255
0
1.280
12.540
727 Odder
1.689
0
342
2.030
740 Silkeborg
15.862
0
1.840
17.710
710 Favrskov
8.243
0
987
9.230
766 Hedensted
9.914
4.478
1.037
15.430
706 Syddjurs
3.440
1.347
665
5.450
62.390

De udligningsmæssige konsekvenserne for samtlige kommuner af nuværende opgørelsestidspunkter set i forhold til
mere aktuelle data, som beskrevet i dette afsnit, ses i bilagstabellen side 222.
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Behov for yderligere analyser
Finansieringsudvalget har fået til opgave at foretage en nærmere vurdering af de socioøkonomiske kriterier. Dette
forudsætter gennemgribende analyser af samtlige udgiftsområder med henblik på at kunne fastlægge kriterier og
kriterievægte.
Med henblik på at kunne bidrage med tanker og idéer til dette arbejde, har de 6 østjyske kommuner igangsat analyse
af udgiftsområderne. Det har dog ikke været muligt at færdiggøre inden fristen for indsendelse af synspunkter til
Finansieringsudvalget pr. 1. marts 2010.
Arbejdet forventes dog videreført med henblik på at kunne vurdere resultatet af de kommende justeringer af
udligningsordningen.
En udligningsordning baseret på analyser af kommunernes faktiske udgiftsadfærd er afhængig af gode
regressionsanalyser, men også af en række andre led i kæden af beregninger og vurderinger i udligningsordningen,
som det vil fremgår af følgende afsnit.
Som det fremgår af ovenstående er der en lang række forhold, hvor beregningsmetoderne kan forbedres. Også de
bagvedliggende analyser af sammenhængene mellem udgiftsbehovsfaktorer og faktiske udgifter kan forbedres.
For det første er det vigtigt, hvilke faktorer der inddrages i forståelsen af disse sammenhænge. Ved de statistiske
regressionsanalyser skal man nødvendigvis kontrollerer for forskellene i kommunernes økonomiske vilkår. De
økonomiske vilkår påvirkes ikke kun af udskrivningsgrundlaget, men af alle finansieringsindtægterne, herunder også
de generelle tilskud sammenholdt med udgiftsbehovet.
Uden dette vil højere udgifter som følge af bedre økonomiske vilkår let kunne føre til for høje skøn over betydningen
af de enkelte udgiftsbehovsfaktorer.
Særlig problematisk er det, at tidligere års skævdeling i udligningsordningen påvirker kommunernes udgiftsniveau i
lige så høj grad som forskellene i beskatningsgrundlag. Herved kan skævhederne blive forstærket som følge af nye
analyser, hvis man ikke er på vagt overfor problemstillingen.
Ikke alle mulige fejlkilder i udligningssystemet er undersøgt. Der er tale om en meget lang kæde af analyser,
beregninger og skøn, der foretages med udgangspunkt i kommunernes faktiske udgiftsadfærd for at beregne det
enkelte års tilskud og udligning.
Justeringen af modellen bør baseres på forbedrede analyser af samtlige udgiftsområder med systematisk
undersøgelse af om der er systematik i fejlskønnene i modellen.
På adskillige områder er forklaringskraften af modellerne utilfredsstillende.
Kommunernes udgiftspres fra øvrige sektorområder indgår i analyserne, idet ikke blot ressourcegrundlaget - men
presset mellem ressourcer og reelt udgiftsbehov - har særdeles stor betydning for udgiftsdannelsen på det enkelte
sektorområde.
Det bør overvejes, hvordan man kan undgå, at hidtidig systematisk skævdeling af udgiftsbehovsberegningen kan føre
til forkerte skøn i nye analyser.
Ved fastlæggelse af kriterievægte, og indbyrdes vægtning af udgiftsbehov bør man være opmærksom på risikoen for
skævvridning.
De almindelige krav til kriterierne bør have særlig fokus ved kriterier, der som følge af kriterievægt eller variation i
kommunernes kriterieværdier, flytter særligt mange penge.
Der bør være en klar argumentation bag de anvende kriterier og argumentation imod de fravalgte kriterier.
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Kriteriernes operationalisering bør være velbegrundet.
Kriterierne bør være baseret på rimeligt stabile mål, således at uforståelige udsving i tilskud undgås

Potentielle fejlkilder i udligningsordningen og beregning af
serviceniveau
Den enkelte kommunes forhold mellem de beregnede udgiftsbehov og de faktiske udgifter betegnes ofte som
kommunens serviceniveau. En kommunes serviceniveau kan dermed afvige fra det gennemsnitlige enten som følge af
høje eller lave faktiske udgifter (tælleren i beregningsbrøken) eller som følge af højt eller lavt beregnet udgiftsbehov
(nævner i beregningsbrøken).
Man kunne få det indtryk af debatten om udligningsordningen, at nogle har taget det udgangspunkt, at det
beregnede udgiftsbehov pr. definition er det bedst mulige udtryk for en kommunes reelle udgiftsbehov og at
forskelle i kommunernes serviceniveauer udelukkende er et spørgsmål om forskellige i prioritering og effektivitet.
Man kunne også tage det udgangspunkt, at kommunernes udgiftsbehov i det store hele svarer til forbruget, eller i
hvert fald på delområder.
Gennemførelse af analyser ud fra et af de to udgangspunkter vil næppe føre til resultater, som kan vinde accept hos
mange. Analyser bør gennemføres ud fra et udgangspunkt om, at der kan være forskelle i prioritering og effektivitet,
men også, at de beregnede udgiftsbehov kan afvige fra kommunernes reelle udgiftsbehov. I det omfang
udgiftsbehovet er fejlberegnet, betyder det ikke blot, at en kommunes serviceniveau fejlvurderes, men tillige at der
tildeles tilskud på et tvivlsomt grundlag.
For at vurdere, hvor der eventuelt kan være fejlkilder i beregningen redegøres i det følgende for den kæde af
beregninger og vurderinger, som ligger bag beregningen af kommunernes udgiftsbehov og serviceniveau. De
beskrevne punkter er givet vis ikke fuldstændige, men giver dog et indtryk af, at der er rigtig mange beregninger og
vurderinger, som kan indeholde fejlkilder i forhold til de politisk udtrykte mål.
For at lette forståelsen af beskrivelsen, defineres indledningsvis tre nye begreber:

•

•
•

Det perfekt beregnede udgiftsbehov,
Med det perfekt beregnede udgiftsbehov tænkes her på et fiktivt udgiftsbehov, som tager hensyn til alle
tænkelige udgiftsbehov for den enkelte kommune. Beregningen er utopisk, idet man ikke kender alle
udgiftsdrivende behov og ikke kan adskille dem fra effekterne af lokalpolitiske beslutninger m.v.
Det perfekt beregnede ressourcegrundlag,
Hermed tænkes på et samlet mål for ressourcer, som for alle kommuner præcist angiver, hvor mange
ressourcer, kommunen objektivt har til rådighed.
Det perfekt beregnede strukturelle underskud, beregnet som forskellen mellem det perfekt beregnede
udgiftsbehov og det perfekt beregnede ressourcegrundlag.

1. Beregningen af det objektive udgiftsbehov
Ved beregningen af det objektive udgiftsbehov, er der følgende fejlkilder, som kan påvirke resultatet:
• Kvalitet i de sektorvise regressionsanalyse, som ligger bag fastlæggelse af kriterierne:
o Kvalitet af variable
 Årsagssammenhænge
 Evt. manglende / forkerte udgiftsbehovsvariable
 Evt. manglende / forkerte kontrolvariable (ressourcer, effektivitet)
 Operationalisering af variable
 Aktualitet i data
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Korrektion til gennemsnitlige pris- og lønniveau før regressionsanalyse52
Valg af endelig regressionsmodel
 Kontrol af forudsætninger
 Fokus på systematik i residualer
Udvælgelse af et begrænset antal kriterier medfører bortkastet information
Tilbagekorrektion til lokale pris- og lønniveau
Vægtning af kriterier indbyrdes
o Sammenhæng med faktiske udgifter
Vægtning af socioøkonomiske udgiftsbehov i forhold til demografiske udgiftsbehov
o Sammenhæng med samlede faktiske udgifter (25,5% i stedet for 30,25%)
o Additivt opsplittet udgiftsbehov
Fastlæggelse af udgiftsbehov på landsplan
o I forhold til aftaleniveau.
o Demografiske udgiftsbehov i forhold til ny lovgivning
o Socioøkonomiske udgiftsbehov i forhold til ny lovgivning
o Afstemning af socioøkonomisk udgiftsbehov som følge af løbende fordeling af udgifter på
aldersgrupper, eksempelvis førtidspension
o
o

•
•
•
•
•

2. Objektive ressourcegrundlag beregnes ikke perfekt
• Ikke alle finansieringsindtægter medregnes
• Eventuelle fejl i udmålingen af de enkelte ressourcer
3. Beregningen af det strukturelle underskud
Sammenregningen af objektive udgiftsbehov og objektive ressourcer i et samlet strukturelt underskud er et
enkelt regnestykke. Objektive udgiftsbehov fratrukket objektive ressourcer.
I forhold til tidligere udligningssystem, hvor man udlignede ressourcer for sig og udgiftsbehov for sig, skal man
dog være opmærksom på, at ved udligning af strukturelle underskud, er der ingen udligning af udgiftsbehov eller
ressourcegrundlag, i det omfang, de går op imod hinanden.
Først, når der opstår et nettounderskud eller overskud, træder udligningen ind.
Dette har betydning, når der indlægges en grænse for ugunstigt stillede kommuner.
4. Udlignings- og tilskudsberegning ud fra det strukturelle underskud
Der er ikke en lineær sammenhæng mellem beregnede strukturelle underskud og tilskud og udligning.
Samspillet mellem landsudligning, tilskud til ugunstigt stillede kommuner/kommuner med højt strukturelt
underskud, statstilskud, hovedstadsudligning, overudligning osv. påvirker i vidt omfang tilskudsberegningen for
den enkelte kommune.

Punkterne 1-4 beskriver beregningskæden bag tilskud og udligning. Når udgiftsbehovet indgår i beregningen af de
enkelte kommuners serviceniveau, fremkommer nogle yderligere forhold.
5. Forskelle i effektivitet
Som følge af effektivitetsforskelle afholder kommunerne ikke de samme udgifter for at fastholde samme
serviceniveau over for borgerne.
6. Kommunen har andre ressourcer, end det perfekte ressourcegrundlag
Nogle kommuner er flere eller færre ressourcer til rådighed end det perfekte ressourcegrundlag som følge af
• Forskelle i beskatningsgrundlaget
• Forskelle i øvrige finansieringsindtægter
• Forskelle i økonomisk balance:
52

I nuværende udligningsordning foretages ikke korrektion for regionale pris- og lønforskelle, idet udligningsgraden til gengæld er fastlagt lidt

lavere, end man ellers ville gøre.
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•
•

o Forskelle i lånegæld og dermed behov for afdrag
o Forskelle i anlægsbehov
o Forskelle i beskatningsniveau, og som man vanskeligt kan ændre
Mindre end fuldt udligning af perfekt beregnede strukturelle underskud
Forskellige udligningsgrader for forskellige kommuner

7. Kommunen prioriterer et andet udgiftsniveau end det perfekte udgiftsbehov
Nogle kommuner prioriterer et højere eller lavere udgiftsniveau end det perfekte udgiftsbehov og dermed
vælger et højere eller lavere serviceniveau og tilsvarende lavere eller højere beskatningsniveau
8. Udgiftsniveau danner nyt udgangspunkt for analyser af de enkelte sektorområder
Der gennemføres med års mellemrum nye analyser for at beregne et objektivt udgiftsbehov, som beskrevet i
punkt 1. Herved gentages kæden af beregninger og tidligere beregningsresultater påvirker
beregningsresultaterne i næste runde.
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Inddragelse af økonomiske vilkår i analyserne
Det er udgangspunktet for at anvende analyser af faktiske udgifter i kommunerne, at man herved kan finde de
objektive faktorer i kommunerne, der udløser udgiftsbehov.
Udgifterne i kommunerne er imidlertid ikke alene en følge af faktiske udgiftsbehov, men også en følge af de
økonomiske vilkår, kommunerne har for at imødekomme disse udgiftsbehov. Hertil kommer forskelle i effektivitet og
prioritering.
I betænkning 1361 fra oktober 1998 er der dels side 94 og dels i forbindelse med kommenteringen af
regressionsanalyser på de forskellige udgiftsområder enkelte kommentarer til inddragelse af ressourcevariable og i
øvrigt også politiske variable i regressionsanalyserne.
Det hedder i betænkningen om de politiske variable, at ”det er naturligvis ikke tanken, at de politiske variable skal
inddrages i udligningen. Formålet med de politiske variable er derimod, at den opstillede model for sammenhæng
mellem sociale forhold og det ”objektive udgiftsbehov” ”renses” for den del af forskellene, som skyldes
kommunalbestyrelsens sammensætning. Der henvises til Poul Erik Mourtizen, ”Den politiske cyklus”, 1991.
Betænkningen inddrager dog ikke politiske variable, men derimod en ressourcevariabel og præcis samme
argumentation er gældende i forhold hertil.
Konkret vedr. skoleområdet skrives i betænkningen, at ”udskrivningsgrundlaget fungerer som mål for henholdsvis
kommunens ressourcer og borgernes efterspørgsel og krav til den offentlige sektor. Sammenhængen mellem
variablen og kommunens skoleudgifter kan enten betragtes som, at velhavende kommuner har mulighed for at
opprioritere området eller at højere udskrivningsgrundlag pr. indbygger medfører et øget efterspørgsel efter
kommunens service på skoleområdet.”
Uanset, om ressourcegrundlaget i praksis opfanger kommunernes forskellige finansieringsmuligheder eller borgernes
efterspørgsel, er det ligesom for de politiske forhold vigtigt, at resultaterne renses for disse, idet målet er at udligne
ud fra de objektive udgiftsbehov og ikke ud fra de faktiske udgifter.
Begrundelsen for at medtage ressourcevariablen for at få renset for dens effekt, kan forstås ved at se på, hvordan en
regressionsanalyse fungerer.
En regressionsligning kan f.eks. se således ud:
Y = a + b *B1 + c* B2 + d * R + uforklaret rest.
Hvor Y er de kendte faktiske udgifter på området pr. indbygger
a, b, c og d er ubekendte konstanter, som beregnes i regressionsanalysen
B1 og B2 er kendte behovsvariable
R er en kendt ressourcevariabel
Når hver af kommunernes værdier for Y, B1, B2 og R indsættes i ligningen beregner modellen hvilke værdier af a, b, c
og d, der giver de mindste uforklarede restværdier.
Jo tættere a + b *B1 + c* B2 + d * R kan komme på Y, som mindre bliver den uforklarede rest.
Hvis kommunernes udgiftsniveau på et område påvirkes af, hvor mange ressourcer kommunerne har råd til at bruge
på f.eks. folkeskole området, vil modellen tildele ”d” den værdi, som får leddet d*R til at bidrage bedst muligt sammen
med de andre led i ligningen til at komme tæt på Y.
På samme måde vil modellen forsøge at tildele de værdier til ”a”, ”b” og ”c”, som bidrager bedst muligt til at komme
tæt på Y og dermed minimere den uforklarede rest.
Antag nu, at man undlader at tage R med i ligningen, hvorved den ser således ud:
+ uforklaret rest.
Y = a + b *B1 + c* B2
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Modellen kunne selvfølgelig nu anvende samme værdi for a, b og c og så blot få en større uforklaret rest. Men det
gør den ikke. Modellen vil forsøge sig med nye værdier for a, b og c, indtil den kommer tættest på Y og dermed får
den mindste uforklarede rest.53
Dermed kan den meget vel lande på andre værdier for a, b og c, end dem den landede med i forsøget, hvor vi havde R
med i ligningen.
Modellen vil netop finde andre værdier for a, b og c, jo mere variationen i B1 (eller i B2) ligner variationen i R, fordi
netop når variationen ligner R, bliver restleddet mindre, ved at ”skrue op” for b og c.
Og det er faktisk sådan, at flere behovsvariable, har en vis samvariation med f.eks. udskrivningsgrundlaget eller
beskatningsgrundlaget. Det er ikke ualmindeligt at sociale behovsvariable har høje værdier i storbyområder,
eksempelvis hovedstaden.
Der er også en tendens til, at gennemsnitsindkomsten i storbyerne er større end den er i landkommunerne. Dermed
ligner variationen i ressourcerne og i udgiftsbehovene somme tider hinanden.
I denne situation, vil modellen skrue op for b eller c, således at b*B1 eller c*B2 udfylder tomrummet efter d*R, så
restleddet bliver mindst muligt. Behovsvariablene overtager nogen af den forklaringskraft, som egentlig skulle ligge i
R, men som vi i eksemplet ikke har fået med i ligningen.
Hvis der ikke er samvariation mellem nogle af behovsvariablene og ressourcevariablen overhovedet, vil der ske det, at
restleddet bliver større – dvs. at modellen kan forklare en mindre del af variationen. Målet R2 bliver mindre.
Generelt er det sådan, at hvis man ikke har de rigtige forklarende variable med i en regressionsanalyse, så får man i
bedste fald en dårlig forklaringsgrad og hvis variationen i den manglende variabel ligner variationen i en/ flere eller
kombinationen af de øvrige variable, så får man forkerte koefficienter for disse variable, idet de opfange effekten af
den manglende variabel.
Men hermed er vanskelighederne ikke overstået. Det er nemlig slet ikke let at vurdere, hvordan man skal måle
kommunernes ressourcer.

Operationalisering af økonomiske vilkår
De økonomiske vilkår kan operationaliseres på forskellig måde. I det følgende diskuteres flere muligheder.
1. Økonomiske vilkår inddrages ikke
Inddrages økonomiske vilkår ikke i en regressionsanalyse, hvor det er relevant, risikerer man meget let, at få en
regression, som opfanger ressourceeffekten gennem et eller flere af udgiftsbehovene.
Det sker hvis en eller flere behovsvariable er korreleret med udskrivningsgrundlaget eller beskatningsgrundlaget
og dette ikke inddrages.
Hvis behovsvariablen er positivt korreleret med ressourcevariablen, og denne ikke inddrages, vil koefficienten til
behovsvariablen blive overvurderet.
Hvis der ingen korrelation er, vil fejlen være af mere begrænset betydning, idet det blot vil betyde at
forklaringsgraden bliver mindre.

2. Udskrivningsgrundlaget
Ved inddragelse af udskrivningsgrundlaget som variabel løses problemet i punkt 1 delvist.
Udskrivningsgrundlaget er imidlertid ikke udtryk for, hvor mange skatter kommunerne har at finansiere udgifter
med. Hertil hører i hvert fald også grundskylden.

53

Minimeringen beregnes på tværs af alle kommuner ved at se på summen af de kvadrerede restled for hver af kommunerne, hvorved store

restled tildeles forholdsvis større betydning end små restled. Metoden kaldes OLS, Ordinary Least Square

172

3. Skat ved gennemsnitlig beskatningsprocent
Et bedre mål for kommunens finansieringsmulighed er derfor beskatningsgrundlaget..
Den hidtidige metode til opgørelse af beskatningsgrundlaget indregner produktionsjord med en forkert vægt i
forhold til beskatningsværdien heraf. Dette må naturligvis korrigeres. Hertil kommer aktieselsskabsskatterne.
Øvrige skatter er i vid omfang fastlagt ud fra de enkelte kommunes egen beslutning. Disse drøftes derfor
nedenfor.
Beskatningsgrundlaget er dog stadig ikke udtryk for, hvor meget den enkelte kommune har til rådighed.
Udligningssystemet sørger jo for en betydelig udligning af beskatningsgrundlaget. Gentofte har ikke nær de
ressourcer og Ishøj har langt flere ressourcer end beskatningsgrundlaget antyder som følge af
udligningsordningen.

4. Skat ved gns. Beskatningspct + generelle tilskud
Dette problem kan løses ved at sammenregne de ressourcer, som den enkelte kommune har til rådighed fra
skatter ved en gennemsnitlig skatteprocent og dertil lægge ressourcerne fra generelle tilskud, herunder udligning
af selskabsskatter.
Man kunne overveje, om man ved inddragelse af generelle tilskud i en model til beregning af generelle tilskud,
kommer til at lave en cirkelslutning.
Dette er imidlertid ikke tilfældet. Man indregner generelle tilskud i historiske år, som anvendes som grundlag for
regressionsanalyserne og får herved et reelt udtryk for kommunens finansieringsmuligheder, således at
behovsvariablene får de rette koefficienter.
Metoden indgår i beregningen af ressourcer, som anvendes af ECO-nøgletal.
Der er imidlertid et problem herved, når en kommune modtager store generelle tilskud begrundet i et betydeligt
socialt udgiftsbehov på andre udgiftsområder, end det det udgiftsområde, som man er i gang med at analysere.
Man kan her sige, at de store generelle tilskud alligevel ikke giver kommunen reel mulighed for at anvende flere
penge på det aktuelle udgiftsområde, fordi kommunen er nødt til at anvende pengene typisk på det sociale
område.
Der er forskellige muligheder for at løse dette problem, som vil blive drøftet i følgende punkter.
Dertil kommer, at et sådant ressourcemål vil være meget højt korreleret med det udgiftsskabende
behovsvariable og dermed kan være vanskeligt at adskille herfra i regressionsanalysen. Eksempelvis er
sammenhængen mellem de beregnede samlede udgiftsbehov i dag og dette ressourcemål på hele 83% (R2) og
sammenhængen med faktiske udgifter på 71% (R2).

5. Skat ved gns. Beskatningspct + generelle tilskud beregnet ved landsgennemsnitligt udgiftsbehov
En løsning af problemet under punkt 4 kunne i teorien være, at beregne det ressourcegrundlag, som kommunen
ville have, hvis den havde gennemsnitligt udgiftsbehov. Hermed ville den del af udligningen, som kan tilskrives
udgiftsbehovet ikke indvirke forstyrrende.
Man opnår jo herved at få et mål for de ressourcer, som kommunen har til rådighed uafhængigt af den udligning,
som knytter sig til andre udgiftsbehov.
I praksis kan beregningen imidlertid ikke udføres præcist i nuværende udligningssystem, som har en højere
udligningsgrad ved store strukturelle underskud.

6. Faktiske skat og generelle tilskud
En anden overvejelse, som bør gøres er, om ressourcer bør indregnes ved gennemsnitlig beskatningsprocent
(objektivt) eller ved kommunernes faktiske beskatningsprocent. Det sidste er jo udtryk for, hvor mange penge
der reelt er til rådighed.
Umiddelbart vil det rigtige derfor være, at indregne de faktiske skatter, som bestemmer, hvad kommunen har til
rådighed i de pågældende år. Ikke mindst i lyset af de seneste års begrænsninger i retten til skatteændringer, de
nye kommuner er født med bestemt skatteprocent osv., kan man imidlertid stille spørgsmålstegn ved, i hvilket
omfang skatteprocenterne er selvvalgte.
Selv om de så i historisk lys set er selvvalgte, kan man vel alligevel sige, at det er de faktiske skatteindtægter,
som er bestemmende for, om man har råd til at afholde de udgifter, som man ønsker.
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Analyse af særskilte variable for det objektive ressourcegrundlag og for det finansieringsgrundlag, som ligger
herudover f.eks. via individuelle beskatningsprocent, kan være en metode til at holde den sidste og vanskeligere
tolkelige ressource for sig selv, jf. anvendte metode i notat af 17. september 200954.

7. Med inddragelse af ressourcepres
I punkt 4 blev peget på, at det er et problem ved inddragelse af de generelle tilskud i ressourcegrundlaget, at der
ikke herved tages højde for, at en god del af udligningstilskuddet kan være nødvendig for finansiering af andre og
store udgiftsområder, typisk på det sociale område.
ECO-analyse har i sine nøgletal forsøgt at løse dette problem i de bagvedliggende regressionsanalyser på
udgiftsområderne administration, sundhedspleje og sundhedsvæsen. Her inddrages et ressourcepres nemlig
sideløbende med ressourcegrundlaget. Ressourcepresset er opgjort som forholdet mellem det beregnede
udgiftsbehov iflg. ISM og kommunens ressourcegrundlag.
Herved tages ikke blot hensyn til, om en kommune har mange eller få ressourcer fra generelle tilskud, men også i
hvilket omfang disse ressourcer kan ventes beslaglagt af udgiftsbehov i øvrigt i kommunen.
ECO-nøgletals inddragelse af nettorente og afdrag i ressourcerne er ligeledes en form for inddragelse af pres på
finansielle konti.
I vores seneste analyse af det samlede serviceniveau på normalområdet inddrog vi presset fra det sociale område
i regressionsanalysen54.
Risikoen for, at en sådan ressourcepres-variabel reelt opfanger udgiftsbehov i stedet for økonomiske vilkår, er
begrænset, eftersom sammenhængen mellem variablen og udgiftsbehovsvariable er begrænset. Eksempelvis er
sammenhængen med ministeriets beregnede udgiftsbehov kun 1% (R2) og sammenhængen med faktiske
udgifter på 8,5 % (R2).
Det vurderes, at ressourcepresset som operationaliseret her er et rimeligt udtryk for hvor let eller vanskeligt en
kommune kan frigøre midler til et givet formål.
Dermed kan variablen i øvrigt inddrages samtidig med skat ved gennemsnitligt beskatningsgrundlag, som
formentlig i højere grad er udtryk for en efterspørgselsparameter.
Det er et problem ved metoden, at vi netop stiller spørgsmålstegn ved om det beregnede udgiftsbehov, som
indgår i beregningen. Derfor vil inddragelsen af ressourcepresset ikke fuldt ud kunne løses problemstillingen, men
dog være betydeligt bedre, end ved alene at inddrage skattesiden.
8. Simultane ligninger
Sidste bud på løsningen af problemstillingen kunne være, at anvende simultane ligninger.
Løsning af regressionsligninger som simultane ligninger betyder, at man beregner regressionerne for samtlige
udgiftsområder sideløbende.
I hver ligning indgår udgiftsområdets egne normale variable. Herudover indgår ressourcevariabel inklusiv
generelle tilskud. Men da en del heraf er nødvendig til finansiering af øvrige udgiftsområder, indgår udgifterne til
disse udgiftsområder også i ligningen og vil optræde med negativ koefficient. Man kan i denne sammenhæng set
det som at man inddrager ressourcerne minus den del heraf, som anvendes på øvrige udgiftsområder.
Det er formentlig et problem ved denne løsningsmodel, at kompleksiteten stiger yderligere i et system, som i
forvejen er meget komplekst.

Vores analyser viser, at det gør væsentlig forskel om vi medtager ressourcer i regressionsligningerne eller ej. Det er
ofte helt afgørende for signifikansen, hvordan de er operationaliseret. Anvendelsen bør dog altid ses i lyset af, hvilken
parameter man formoder at skulle opfange.
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Manglende præcision i udmålingen af kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov skævvrider det kommunale serviceniveau på

normalområdet, 6 østjyske kommuner, 17. september 2009.
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At ressourcegrundlaget på en eller anden måde bør inddrages, forekommer selvfølgeligt. Der er imidlertid behov for
en uddybende undersøgelse af, hvordan ressourcevariablen hensigtsmæssigt kan operationaliseres for at dække de
reelle finansieringsmuligheder i kommunerne.

Selvforstærkende effekt ved manglende præcision i socioøkonomisk
udgiftsbehov
Man kan hypotetisk forestille sig, at det socioøkonomiske udgiftsbehov væsentligt undervurderer de faktiske socialt
betingede udgifter (uanset placering i kontoplanen) i et antal kommuner. Samtidig er det en forudsætning for de
fleste kommuner, at de har begrænset økonomisk formåen - enten som følge af beskatningsgrundlaget eller som
følge af begrænset adgang til at hæve beskatningsprocenten.
I en sådan situation vil sådanne kommuner være nødsaget til at sænke deres serviceniveau.
Det er betydeligt vanskeligere at sænke serviceniveauet på det sociale område end på normalområdet55. Derfor vil
større socialudgifter end forudsat i udligningsmodellen ikke føre til tilsvarende højere samlede driftsudgifter, idet en
del af stigningen vil medføre besparelser på normalområdet – som vist i rapporten af 17. september.
Når dette sker, vil sammenligning af de samlede udgifter i forhold til det samlede udgiftsbehov ikke kunne afdække,
om udgiftsbehovet er rimeligt beregnet56. Der kan således sagtens foreligge skævheder, uden at disse kan afdækkes
ved anskuelse af det samlede udgiftsbehov.
I det omfang en sådan skævhed eksisterer, fører den ydermere til en selvforstærkende uddybning af skævheden. Ved
de efterfølgende regressionsanalyser af udgifter på normalområdet, vil det nemlig komme til at se ud som om disse
kommuner har et lavere udgiftsbehov på normalområdet end de reelt har. Og modsvarende vil det se ud som om de
kommuner, der har fået deres sociale udgifter dækket rigeligt ind, har et højere udgiftsbehov på normalområdet end
de reelt har.
Problemet opstår ved, at regressionsanalyserne vil ”skrue op” for koefficienterne for kriterier, som er korrelerede
med den til skævhed, som er skabt ved den tidligere beregning af det socioøkonomiske udgiftsbehov.
Når dette sker, vil de pågældende kriterier blive tildelt større koefficienter og dermed formentlig større
kriterievægte. Kommunerne som har høje kriterieværdier vil modtage højere udligning og tilskud og vil derved kunne
hæve udgiftsniveauet på normalområdet yderligere, medens de kommuner, som har lave kriterieværdier vil modtage
lavere udligning og tilskud og være nødsaget til gennemførelse af yderligere besparelser.
Cirklen sluttes, ved at nye analyser af kriterierne påvirkes heraf igen og der er opstået en selvforstærkende negativ
udviklingsspiral, som øger skævheden mellem kommunernes økonomiske vilkår.
Dette er muligvis ikke blot et tænkt eksempel, men kan meget vel være en del af det grundlag, som
udligningssystemet i dag hviler på.

Udvælgelse af kriterier ud fra regressionsanalyser
I princippet kunne man vælge at beregne kommunernes udgiftsbehov direkte ud fra de gennemførte
regressionsanalyser, dvs. ved normaludgiftsmetoden i stedet for kriteriemetoden, som i højere grad rummer
skønsmæssige vurderinger.
En af begrundelserne for at anvende kriteriemetoden i Danmark er, at den direkte anvendelse af
regressionsresultaterne kan give en ustabilitet i udgiftsbehovsberegningen.
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Finansieringsudvalget, Bet. 1437, Bind 1, side 110, ”Det skal dog bemærkes, at store dele af de sociale udgifter hører til de kommunale
udgiftsområder, som er umiddelbart mindst påvirkelige af sådanne forhold” (politiske prioriteringer, serviceniveau og effektivitet).
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Med rimeligt menes, at forskelle i serviceniveau blot et konsekvenser af prioritering af service kontra beskatningsprocent kombineret med
forskelle i faktiske beskatningsgrundlag i et vist omfang.
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Man kan ikke inddrage alle tænkelige variable i regressionsanalyserne og netop valget indebærer væsentlige
konsekvenser for de resulterende udgiftsbehov. Jo mere man begrænser valget af variable, jo mindre nuanceret
bliver beregningen og jo mere vilkårligt ender udgiftsbehovsberegningen med at blive.
Nuværende model, hvor udgiftsbehovet består af et demografisk udgiftsbehov beregnet ud fra enhedsbeløb i
forskellige aldersklasser kombineret med et socioøkonomisk udgiftsbehov beregnet ud fra sociale kriterier med
valgte vægte er vanskelig at gennemskue, hvilket debatten i det seneste år tydeligt viser.
En model, hvor et samlet udgiftsbehov beregnes indenfor hvert af et antal sektorer, vil give en bedre trinvis
gennemskuelighed i beregningen. Samtidig vil udgiftsbehovsberegninger på sektorområder give mulighed for
anvendelse af flere udgiftskriterier og dermed mere differentieret beregning og formentlig større præcision - uden at
dette går væsentlig ud over overskueligheden.
På sektorområder, hvor tilfredsstillende modeller for beregningen af udgiftsbehovet ikke kan udarbejdes, kunne
landsgennemsnitligt kronebeløb pr. indbygger i relevant aldersgruppe anvendes. Alternativt udgiftsbehovet pr.
indbygger i relevant aldersgruppe beregnet ud fra opstillede kalkuler over produktionsomkostninger afstemt med de
samlede udgifter på landsplan.
Synliggørelsen af sektorvise udgiftsbehov vil have såvel fordele som ulemper. Såfremt der i beregningen kontrolleres
for økonomiske vilkår i de enkelte kommuner vil der kunne beregnes et udgiftsbehov (kontrolleret for ressourcepåvirkningen) og et forventet udgiftsniveau (med indregning af ressource-påvirkningen). Synliggørelsen af de
økonomiske vilkårs betydning er vanskelig, men i tråd med den nutidens krav om åbenhed i forvaltningen.
Synligheden af de økonomiske vilkårs betydning vil kunne indgå i folketingets overvejelser om krav om ensartet
serviceniveau i kommunerne.
Ved at fremlægge begge beregninger, så disse kan indgå i prioriteringsovervejelserne i den enkelte kommune,
reduceres ulemperne og samtidig får udgiftsbehovsberegningerne en bredere og relevant anvendelse end i dag. At
kravene til beregningerne måske vil skærpes i takt med øget indsigt, bør fortrinsvis ses som et gode.
Det har ikke p.t. været muligt at gennemføre de omfattende regressionsanalyser, som kan danne baggrund for
udpegning af nye gode kriterier. I afsnittet Manglende kriterier side 148 vises, at nuværende kriterier opfanger
udgiftsbehovene dårligere og dårligere, jo højere landdistriktsgraden er.
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Oversigt over økonomiske konsekvenser af
beregninger i rapporten
For at give et overblik over den økonomiske betydning af de fremførte synspunkter i rapporten, vises i Tabel 41 en
oversigt, som indeholder de udligningsøkonomiske konsekvenser af de påpegede problemstillinger i rapporten.
De blå rækker viser den økonomiske betydning af de problemstillinger, som er nærmere beskrevet i rapporten. Hvis
eksempelvis det socioøkonomiske udgiftsbehov vægtedes med 25,75 % i stedet for de 30,5 % i 2009 - således at
der var optimal sammenhæng mellem kommunernes faktiske udgifter og de samlede beregnede udgiftsbehov, så ville
991 mio. kr. - eller næste 10 % af den samlede omfordeling gennem udligningen - skifter ejerkommune.
Til sammenligning vises i de grå rækker den økonomiske betydning af kendte elementer i udligningssystemet, som
det fungerer i dag. Hvis eksempelvis hele udligningen afskaffedes, således at hele bloktilskuddet blev fordelt efter
indbyggertal, ville 10,5 mia. kr. skifte ejerkommune, hovedsageligt som følge af udligningen af
beskatningsgrundlaget. Hvis værdierne i kriteriet, familie i visse boligtyper, var fordelt som indbyggertallet, ville
1.381 millioner udligningskroner skifte ejerkommune.
Det fremgår, at de påpegede problemstillinger i mange tilfælde har større udligningsmæssig betydning end flere af de
beskrevne elementer i udligningssystemet.
Tallene er baseret på beregninger af marginale ændringer på kommuneniveau ifølge udligningsmodel 2009.

Konsekvenserne for de enkelte kommuner af de beskrevne problemstillinger fremgår af bilaget, side 207 og frem.
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Tabel 41

Så mange millioner kr. i udligning flytter de nævnte problemstillinger sammenlignet
med kendte elementer i den eksisterende udligningsmodel
Mio.kr. skifter
Ejerkommune

Udligning af strukturelle underskud i stedet for rent statstilskud
Ingen udligning af variation i beskatningsgrundlag
Ingen udligning af variation i socioøkonomisk udgiftsbehov
Ingen udligning i variation af hverken socioøkonomisk eller demografisk udgiftsbehov
Socioøkonomisk udgiftsbehov i forhold til faktiske socialudgifter korrigeret for socialt
betingede udgifter på normalområdet57
Ingen udligning af variation i demografisk udgiftsbehov
Kriteriet 20-59 årige uden beskæftigelse ud over 5%
Kriteriet familie i visse boligtyper
Kriteriet personer med lav indkomst
Geografisk opdelt udligning i forhold til landsdækkende udligningsmodel
Kriteriet børn af forældre med lav uddannelse
Socioøkonomisk udgiftsbehov vægtet med 30,50 i stedet for 25,75%
Kriteriet 25-49 årige uden erhvervsuddannelse
Ændret byrdefordeling som følge af vækst i balancetilskuddet 2007-2009
Kriteriet nedgang i folketallet
Udsving i socioøkonomisk indeks 2007-2009
Uaktuelle befolkningstal og sociale kriterier
Kriteriet indvandrere og efterkommere
Kriteriet udlejede beboelseslejligheder
Produktionsjord indregnet uden hensyn til beskatningsværdi
Kriteriet psykiatriske patienter
Kriteriet familier i visse boligtyper beregnet eksklusiv boliger med studerende
Kriteriet nedgang i folketallet kun omfattende reelt tilbagegangskommuner
Produktionsjord indregnet uden hensyn til beskatningsværdi og afbalanceret via tilskud
til ugunstigt stillede
Udgiftsbehov fordelt uden hensyn til anlægsbehov / vækst over en vis grænse
Kriteriet handicappede udenfor arbejdsstyrken
Kriteriet tabte leveår
Førtidspension og kontanthjælp omfordelt på aldersgrupper
Kriteriet enlige over 65 år
Kriteriet personer med lav indkomst beregnet uden modregning af studerende

57

10.493
8.130
6.219
4.360
4.084
3.612
1.386
1.381
1.175
1.046
997
991
915
833
833
572
481
468
462
390
383
319
314
275
267
257
257
210
151
Ikke beregnet

Dette er ikke et forslag til ændring, men en illustration af størrelsesordenen af den manglende præcisions konsekvenser.
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Bilag
Bilag til afsnittet: Baggrund
Kommissorium
Det er et fællestræk for de fleste af kommunerne i det østjyske område, at befolkningstilvæksten ligger over
landsgennemsnittet. Det giver højere vækst i skattegrundlaget, men typisk også et relativt højere demografisk
betinget udgiftspres samt behov for et større anlægsprogram.
Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt velbelyst, om – og under hvilke forudsætninger – der for vækstkommunerne er
balance mellem den stigning i indtægterne og det øgede udgiftspres, som høj befolkningstilvækst medfører.
Herunder er der behov for mere sikker viden om, hvordan det nye finansieringssystem, der blev indført i forbindelse
med kommunalreformen, påvirker denne balance.
Det kan konstateres, at det for hovedparten af de østjyske vækstkommuner har været en betydelig udfordring at
sikre balance i økonomien i de første år efter kommunalreformen.
Det er endvidere af vital betydning, at finansieringssystemet er sådan indrettet, at høj vækst ikke ”koster på
bundlinjen” – de berørte kommuner har selvsagt en umiddelbar interesse heri, men det er også afgørende for at
understøtte en dynamisk erhvervs- og samfundsudvikling.
Mellem kommunerne Favrskov, Hedensted, Horsens, Odder, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs er der nedsat en
tværkommunal arbejdsgruppe som skal belyse disse forhold og særligt sammenhængen mellem vækst og bundlinje –
det vil sige det dynamiske perspektiv.
Herunder kan indgå
1. Faktuel beskrivelse af vækstens størrelse og anatomi de seneste år, f. eks:
a. gennemsnitsindkomster for til- og fraflyttere,
b. udvikling i udskrivningsgrundlag sammenlignet med andre
c. udvikling i den strukturelle balance
d. demografisk afledt udgiftspres
e. …
2. Vurdering af vækstdynamikken i forhold til tilskuds- og udligningssystemet, f. eks: Fordelingen af bloktilskud efter
befolkningstal udhules over tid, hvis tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner øges, hvilket der ses en tendens til.
Opgørelsen af det socialt betingede udgiftsbehov viser et relativt fald for vækstkommunerne fra 2007 til 2009,
hvilket har reduceret de generelle tilskud.
Enhedsbeløbene i tilskuds- og udligningssystemet modsvarer de gennemsnitlige drifts- og anlægsudgifter for
kommunerne under ét og tilgodeser derfor ikke, at vækstkommunerne har et større anlægsbehov end andre.
3. Finansieringsudvalget under Velfærdsministeriet forventes i november at afslutte et såkaldt serviceeftersyn af
finansieringsreformen.
En række af de temaer, der indgår i arbejdet, kan få betydning for vækstkommunerne, ikke mindst spørgsmålet om
evt. obligatorisk statsgarantiordning. Arbejdsgruppen skal forholde sig til de mulige konsekvenser for
vækstkommunerne af Finansieringsudvalgets overvejelser og anbefalinger.
Jf. ovenstående er det ikke niveauet for udligningen, der er det primære fokus, men arbejdsgruppen kan tage de
temaer op, som den finder relevant i forhold til kerneproblemstillingen.
Skanderborg kommune er tovholder for arbejdsgruppen. De deltagende kommuner indgår alle i
sekretariatsbetjeningen og deltager aktivt og ligeværdigt i arbejdet. Arbejdsgruppen fastlægger selv sin arbejdsform.
Afrapportering sker skriftligt i form af notat/rapport. Rapporten, inkl. Arbejdsgruppens konklusioner og anbefalinger,
forelægges kommunaldirektører og borgmestre.
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Arbejdsgruppens sammensætning
Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning:
Asbjørn Friis Jensen, Favrskov kommune (tovholder fra marts 2009)
Kjeld Gregers, Favrskov kommune
Kim Olsen, Hedensted kommune
Helge Andersen, Hedensted kommune
Jørgen Bruun, Odder kommune
Steen Daugaard, Skanderborg kommune (medlem og tovholder indtil marts 2009, )
Leif Haarbo Nielsen, Skanderborg kommune

Lisbeth Hansen, Silkeborg kommune
Bettina Rosborg Glinjui, Silkeborg kommune
Tommy Pedersen, Syddjurs kommune

I marts 2009 fratrådte Steen Daugaard stillingen som økonomidirektør ved Skanderborg kommuner, og Asbjørn Friis
Jensen overtog tovholderfunktionen.
Arbejdsgruppens opgaver har udviklet sig betydeligt undervejs i arbejdet, efter afdækning af betydningen af
vækstproblematikken blev fokus rettet imod andre og endnu mere økonomisk betydelige forhold vedr.
udligningssystemet.
De detaljerede analyser og beregninger er udarbejdet af udarbejdet af Kjeld Gregers og Martin Sværdborg, Favrskov
kommune.

180

Bilag til afsnittet: Udligningsniveau og byrdefordeling
Formlen til beregning af RobinHood-udligningen i ny forenklet udligningsmodel:
Bidrag til ordningen beregnes ved:
-Udligningspct_Robin_hood*MAKS(0;(Strukturelt underskud pr. indb -FRAKTIL(98 kommuners strukturelle
underskud pr. ind ;1-Udligningsgrænse_Robin_Hood)))
Tilskud fra ordningen beregnes ved:
+Udligningspct_Robin_hood*(MAKS(0;FRAKTIL(98 kommuners strukturelle underskud pr.
indb;Udligningsgrænse_Robin_Hood)- Strukturelt underskud pr. indb))

Formlen udfører følgende beregning:
Definitioner:
Udligningspct_Robin_hood = 15% i det gennemførte regneeksempel. Procenten kan fastsættes anderledes om
ønsket og bør være afpasset efter landsudligningsprocenten.
Udligningsgrænse_Robin_Hood = 15 % i det gennemførte regneeksempel. Procenten kan fastsættes anderledes og
behøver ikke som her at være identisk med udligningsprocenten.
Strukturelt underskud pr. indb = det strukturelle underskud, som også beregnes i nuværende landsudligningsmodel.
98 kommuners strukturelle underskud pr. indbygger = listen over samtlige kommuners strukturelle underskud pr.
indb.
FRAKTIL(98 kommuners strukturelle underskud pr. indb ;1-Udligningsgrænse_Robin_Hood) beregnet en fraktil af de
98 kommuners strukturelle underskud pr. indb.
Den fraktil, som her beregnes, er defineret ved 1-Udligningsgrænse_Robin_Hood.
Da udligningsgrænsen er sat til 15%, er 1-udligningsgrænsen = 85%.
Formlen beregner således kronebeløbet for 85%’s fraktilen af de strukturelle underskud, hvilket i udgangssituationen
er et strukturelt underskud på -4.965 kr. pr. indbygger.
FRAKTIL(98 kommuners strukturelle underskud pr. indb;Udligningsgrænse_Robin_Hood)
Beregner ligeledes en fraktil af de 98 kommuners strukturelle underskud pr. indb.
Her er fraktilen defineret ved Udligningsgrænse:Robin_Hood, dvs. 15%’s fraktilen af de strukturelle underskud. Dette
giver her et strukturelt underskud på -18.696 kr.
Regneeksempel for Lolland:
Lollands strukturelle underskud pr. indbygger udgør -27.937 kr. pr. indbygger
Beregningen af bidragdelen af formlen lyder således:
-Udligningspct_Robin_hood*MAKS(0;(Strukturelt underskud pr. indb -FRAKTIL(98 kommuners strukturelle
underskud pr. ind ;1-Udligningsgrænse_Robin_Hood)))
Indsættes værdierne i formlen, bliver det til:
-15%* MAKS(0; -27.937- -4.965) = -15% * 0 = 0,
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Idet MAKS af værdierne 0 og -22.971 = 0
Første del af formlen giver således en nul-beregning for Lolland.
Beregning af tilskudsdelen af formlen lyder således:
+Udligningspct_Robin_hood*(MAKS(0;FRAKTIL(98 kommuners strukturelle underskud pr.
indb;Udligningsgrænse_Robin_Hood)-AR110))
Indsættes værdierne i formlen, bliver det til:
+15% * (MAKS(0; -18.696 - -27.937) = 15%*9.241 = 1.386

Den samlede beregning udløser således et tilskud pr. indbygger for Lolland på 1.386 kr. pr. indbygger.
Idet tilsvar og tilskud ikke nødvendigvis modsvarer hinanden, reguleres nettobeløbet over statstilskuddet. Alternativt
kunne der anvendes differentierede procenter for tilsvars og tilskudsberegningen.
Såfremt udskrivningsgrundlag eller opgaver ændrer sig, påvirker det både det strukturelle underskud i Lolland og den
beregnede fraktil. Ikke nødvendigvis lige meget, idet dette jo afhænger af sociale forhold, men i det væsentlige.
Derfor er modellen mindre følsom overfor konjunkturændringer eller opgaveudlægninger end den nuværende.
Såfremt beregningen blev foretaget for en af de 15 kommuner med strukturelt overskud, ville den første del af
formlen have beregnet et negativt beløb pr. indbygger. Dette ville tilsvarende være relativt ufølsomt overfor
konjunkturændringer eller ændringer i opgavemængden.
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Bilag til afsnittet: Det socioøkonomiske udgiftsbehov
Alternativ operationalisering af serviceniveauet på normalområdet (N)
Overfor den anvendte operationalisering af serviceniveauet på normalområdet som faktiske normaludgifter
fratrukket det demografiske udgiftsbehov, er fremført, at modellen har det problem, at højere socialudgifter for en
kommune omsættes i et lavere serviceniveau på normalområdet og at dette går ud over koefficienten til de sociale
udgifter.
Årsagen hertil er, at det demografiske udgiftsbehov også indeholder demografiske betingede socialudgifter.
Det er vanskeligt at vurdere udgiftsbehovene særskilt i forhold til de faktiske udgifter. Man skal derfor skal være
meget opmærksomme på hvilke fejlslutninger, der kan opstå herved.
Det må være rigtigt, at serviceniveauet på normalområdet i modellen undervurderes for kommuner, som har særligt
høje demografisk betingede udgifter på socialområdet.
Dette har til konsekvens, at koefficienten på socialudgifterne bliver beregnet lavere end de ville være blevet, såfremt
socialudgifternes påvirkning af det demografiske udgiftsbehov havde været udskilt. Det kan ydermere være
medvirkende årsag til, at variablen Socialudgifter indgår insignifikant i analysen.
Vurderingen er imidlertid, at problemstillingen ikke har væsentlig effekt for rapportens hovedkonklusion.
Begrundelsen for denne vurdering er følgende:
Serviceniveauet på normalområdet (N) er operationaliseret som kommunens faktiske udgifter på normalområdet
minus det beregnede demografiske udgiftsbehov.
Spredningen i faktiske udgifter og udgiftsbehov fremgår af Tabel 22, side 121.
Det fremgår, at standardafvigelsen på normalområdet er mere end 3 gange større i de faktiske udgifter end i det
beregnede udgiftsbehov. Dermed vil variationen i serviceniveauet på normalområdet i altovervejende grad blive
bestemt af variationen i de faktiske udgifter og kun i beskedent omfang af variationen i det beregnede udgiftsbehov.
Dette illustreres da også af nedenstående simple xy-plots i Figur 91 af det beregnede serviceniveau (N) i forhold til
dels de faktiske udgifter på normalområdet og dels de beregnede demografiske udgiftsbehov.
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Figur 91

Beregnede serviceniveau N på normalområdet sammenholdt med henholdsvis
beregnede demografiske udgiftsbehov og faktiske normaludgifter
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Det fremgår at sammenhængen mellem det beregnede serviceniveau og de faktiske normaludgifter er langt stærkere
end sammenhængen mellem det beregnede serviceniveau og de demografiske udgiftsbehov.
Hertil kommer, at det alene er nogle mindre forskydninger i det demografiske udgiftsbehov, som ville ske, hvis man i
beregningen korrigerede det demografiske udgiftsbehov for andelen af de faktiske socialudgifter heri. Forventeligt
ville det dog føre til, at udgiftsbehovet ville få større betydning for variationen i N, end fundet ovenfor.
Det er derfor vurderet, at den marginale manglende præcision i beregningen af serviceniveauet på normalområdet,
ikke har nogen betydende konsekvens for rapportens konklusioner.
Analysen blev af andre årsager opdateret umiddelbart efter offentliggørelsen i september, idet variablen S blev
afgrænset snævrere til udgifter til udsatte børn og unge, idet dette udgiftsområde viste den tydeligste afledte effekt
på normaludgifterne. Herved opnåedes flere fordele.
Dels blev koefficienten til S herved signifikant samtidig med at den demografiske betydning for S elimineredes. Alle
koefficienter viste sig særdeles stabile i forhold til ændringen. Den samlede forklaringsgrad steg til 0,83.
Multicollineariteten i modellen faldt til et helt ubetydeligt niveau (max R2 på 0,41).
Den ændrede operationalisering af S mindsker den erkendte støj på operationaliseringen af N, således at den
reduceres til en hvid støj. Elimineringen af det aldersbetingede element i S, fjerner nemlig den samvariation med N, i
det omfang den var tilstede. Med den aldersafgrænsede operationalisering af S vil det aldersbetingede element i S
være fjernet og kan dermed ikke længere opfanges og påvirke koefficienten til S i en entydig retning.
Alligevel er der på baggrund af de fremførte bemærkninger til den aktuelle operationalisering af det demografiske
serviceniveau (N) foretaget en uddybende analyse med en anden operationalisering.
N er operationaliseret som kommunernes nettodriftsudgifter på normalområdet (NDUN) fratrukket det beregnede
demografiske udgiftsbehov (D).
Denne opperationalisering blev i sin tid valgt på baggrund af Finansieringsudvalgets sammenligning af sociale udgifter
og socioøkonomiske udgiftsbehov. Finansieringsudvalget ser dermed bort fra den del af det demografiske
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udgiftsbehov, der vedrører socialområdet( Ds ). På den baggrund valgtes den tilsvarende forenklede model i
rapporten.
Som følge af den fremsatte kritik af denne operationalisering og på trods af Finansieringsudvalgets sammenligning af
de sociale udgifter og det socioøkonomiske udgiftsbehov, gentages analysen, hvor der nu tages højde for Ds .
Det demografiske udgiftsbehov(D) kan altså deles op i to. En del af det demografiske udgiftsbehov, der knytter sig til
Socialområdet( D S ) og en del, der knytter sig til normalområdet( DN ). På samme måde kan man også opdele det
socioøkonomiske udgiftsbehov (S) i en del der knytter sig til socialområdet( S S ) og en del der knytter sig til
normalområdet( S N ):

D = DS + D N
S = SS + SN
Faktisk

Det er kommunernes faktiske serviceniveau på normalområdet( N
), som ønskes analyseret. Dette må derfor
være kommunernes nettodriftsudgifter på normalområdet (NDUN) minus den del af det demografiske udgiftsbehov,
der knytter sig til normalområdet( DN ) samt den del af det socioøkonomiske udgiftsbehov der knytter sig til
normalområdet( S N ):

N Faktisk = NDUN − D N − S N
Vi mangler nu at definere

DN og S N .

DN er fundet ved at foretage beregningen af de demografiske enhedsbeløb, men alene ud fra de demografiske
konti, idet Indenrigs- og socialministeriets58 fordelingsnøgle anvendes. Herudfra er de enkelte kommuners ”rene”
demografiske udgiftsbehov for normalområdet beregnet.

S N estimeres som hidtil i modellen. Det har dog vist sig at modellen forbedres ved at anvende kommunernes
nettodriftsudgifter til udsatte børn og unge (NDUU) frem for de samlede sociale nettodriftsudgifter til estimering af
SN .
Den samlede analyse af kommunernes faktiske serviceniveau på normalområdet og præcisionen i udregningen af det
af det socioøkonomiske udgiftsbehov kommer dermed til at se således ud:

NDUN − DN = a + b * NDUU + c * P + d * Ro + e * Rø + f
Den opdaterede regressionsanalyse fremgår af følgende regressionsstatistik.

58

Fra Indenrigs- og socialministeriets bog ”Generelle tilskud og udligning (2008)”
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Tabel 42

Regressionsstatistik ved ændret operationalisering af N, serviceniveau på normalområdet

R2

0,78

Koefficienter
Skæring

0

Standardfejl

t-stat

P-værdi

Nedre
95%

Øvre
95%

#I/T

#I/T

#I/T

#I/T

#I/T

Udsatte børn og unge

0,213

0,063

3,375

0,001

0,088

0,338

Præcision -mindreudgifter

0,653

0,199

3,278

0,257

1,049

Præcision - merudgifter

0,480

0,058

8,218

0,364

0,597

Ressourcer, objektivt

0,946

0,071

13,318

0,001
1,27E12
3,51E23

0,805

1,087

Ressourcer, øvrige

0,274

0,058

4,770

6,9E-06

0,160

0,388

Regressionsstatistikken findes endvidere side 190 til sammenligning med tidligere operationalisering af N og S.
I forhold til den oprindelige analyse er b steget og c faldet. Kritikken er af operationaliseringen af N er således
principiel berettiget. Ændringerne i koefficienterne er imidlertid meget små og ændrer ikke væsentligt på analysens
konklusioner:
• At upræcis udmåling af socioøkonomiske udgiftsbehov resulterer i betydelig skævvridning af den kommunale
service og byrdefordeling. Selvom c er faldet er den stadig 0,65 og klart signifikant, så konklusionen kan stadig
fastholdes. Koefficienten er blot lidt mindre end i den oprindelige analyse. (Konklusion er uændret i fht notat af
17. September 2009)
•

At den anvendte beregningsmodel er udgiftsdrivende og formentlig tillige skattedrivende, kan ikke fastholdes
fuldstændigt.
Der er fortsat forskel på koefficienter knyttende sig henholdsvis til mere og mindre udgifter på socialområdet.
Forskellen er imidlertid ikke længere signifikant, idet der er en større spredning på skønnet af koefficienten og
det kan derfor ikke med sikkerhed konstateres, at den anvendte beregningsmodel er udgiftsdrivende.
Der er dog forsat tegn på det, samtidig med at der fortsat er tegn på at modellen kan være skattedrivende, idet
en kommune med merudgifter på socialområdet kun finansierer ca. halvdelen med mindre udgifter på
normalområdet. Resten finansieres højst sandsynligt ved højere skatter, hvilket underbygges af at kun 27 % af
den øvrige ressource går til service på normalområdet, hvorved 73 % muligvis går til socialområdet.59
(Formuleringen af konklusionen er dæmpet lidt i fht notat af 17. September 2009)

•

At kommuner, som får overvurderet deres socioøkonomiske udgiftsbehov, anvender største delen af de sparede
socialudgifter på højere service på normalområdet. Formuleringen er dæmpet i forhold til udtrykket ”fuldt ud” i
den oprindelige konklusion. (Konklusionen er dæmpet lidt i fht notat af 17. September 2009)

•

At kommuner, som får undervurderet deres sociale udgiftsbehov, kun finansierer ca. halvdelen af de øgede
socialudgifter gennem lavere udgifter på normalområdet og resten formentlig ved højere skatter. (Konklusionen
er uændret i fht notat af 17. September 2009)

•

At høje socialudgifter kun i et vist omfang synes at give afledte merudgifter på normalområdet, som fremført af
Indenrigs- og socialministeriet og hvilket beregningen af det socioøkonomiske udgiftsbehov da også
gennemsnitligt set afspejler i passende omfang. (Konklusionen er uændret i fht notat af 17. September 2009)

•

At kommuner med god strukturel balance anvender den bedre balance fuldt ud til højere serviceniveau på
normalområdet. (Konklusionen er uændret i fht notat af 17. September 2009)

Konklusionerne er således stort set upåvirkede af KLs kritik af operationaliseringen af N.
59

Idet årsagerne til afvigende skat dog også kan være anlæg, lånebyrde mv.
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Alternativ operationaliseringen af S og P
Det er desuden fremført af KL, at operationaliseringen af S baseret på faktiske udgifter er uheldig, idet den ikke tager
højde for, at de faktiske udgifter også afhænger af den enkelte kommunes prioritering og effektivitet.
KL mener tilsvarende, at det er uheldigt at P er operationaliseret ved forskellen mellem de faktiske socialudgifter og
det socioøkonomiske udgiftsbehov, eftersom P hermed ligeledes kan være påvirket af forskelle i kommunernes
faktiske socialudgifter som følge af de enkelte kommuners prioriteringer og effektivitet.
Det er korrekt, at S og P påvirkes af kommunernes prioriteringer og effektivitet, hvilket der også er opmærksomhed
overfor i rapporten. Denne rapport undersøger dog ikke, hvor stor en del af forskellen mellem socialt udgiftsbehov og
faktiske socialudgifter, der kan tilskrives prioritering og effektivitetsforskelle.
Det er et vilkår for enhver regressionsanalyse af udgiftsområder, hvor man netop baserer sig på kommunernes
faktiske adfærd, at residualerne rummer sådanne forskelle i effektivitet og politisk prioritering. KLs kritik rammer
således ikke alene denne rapport, men også øvrige regressionsanalyser af kommunale udgifter.
Der er intet til hinder for, at basere analyser på kommunernes faktiske adfærd. Derimod er det naturligvis sådan, at
man ikke som udgiftsbehov kan anvende variable, som kommunerne selv har indflydelse på, idet kommunerne
dermed kan spekulere i at påvirke systemet. Dette er naturligvis relevant, når man indretter udligningssystemet.
I denne analyse har effektivitet og prioritering dog en særlig betydning, idet kommuner, som er meget effektive på
det sociale udgiftsområde, herved får et højere P, som med rette kan omsættes til højere service på normalområdet.
Modsat får ineffektive kommuner et lavere serviceniveau.
Tilsvarende hvis en kommune prioriterer det sociale område lavt, henholdsvis højt, idet de sociale udgifter dog i
mindre grad formodes påvirket af politisk prioritering.
Man kan således ikke ud fra denne regressionsanalyse udelukke, at den manglende præcision i et vist omfang kan
være påvirket af forskelle i effektivitet og prioritering.
Rapporten af 17. september 2009 forsøgte at dreje fokus i udligningsdebatten hen på den del af forskellen mellem
socioøkonomisk udgiftsbehov og faktiske socialudgifter, som ikke kan tilskrives socialt betinget udgiftsbehov på
normalområdet. Rapporten har på den måde forsøgt at nuancere den udligningsdebat, som foregik i foråret 2009,
hvor socialt betingede udgifter på normalområdet indgik som et centralt argument for nuværende udligningssystem,
ved at sætte størrelse på de socialt betingede udgifter på normalområdet. Den indeholder dog ingen analyse af,
hvorvidt de resterende forskelle kan skyldes politisk prioritering, effektivitetsforskelle eller manglende præcision i
beregningen af det socioøkonomiske udgiftsbehov.
Analyse heraf kan være vanskeligere, men de 6 østjyske kommuner har dog gjort enkelte overvejelser om
spørgsmålet.
Undersøges sammenhængen mellem borgmesters partifarve og kommunernes højere eller lavere socialudgifter end
det beregnede udgiftsbehov, viser det sig, at de faktiske socialudgifter især er højere i borgerligt styrede kommuner
end det beregnede udgiftsbehov. Dette svarer næppe den gængse opfattelse af politisk prioritering og det er
formentlig ikke sådan, at borgerlige partier i særlig grad prioriterer de sociale udgiftsområder. Sammenhængen er
ikke signifikant og de fundne forskelle har formentlig andre forklaringer end partipolitik.
På baggrund af andre statistiske vurderinger, er det vurderet, at forskellene mellem kommunerne heller ikke i
betydende grad kan skyldes effektivitetsforskelle. Disse vurderinger er p.t. dog ikke foretaget for samtlige
kommuner.
Hvis forklaringen på de fundne forskelle mellem socioøkonomisk udgiftsbehov og faktiske socialudgifter alene var
effektivitetsforskelle, ville det i øvrigt indebære, at 94 kommuner ville kunne opnå besparelser på ca. knap 30 mia.
kr., såfremt de blev ligeså ”effektive” som gennemsnittet af de 3 mest ”effektive” kommuner.
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En sådan besparelser ville udgøre ca. 45 % af disse kommuners samlede socialudgifter på 66,6 mia. kr.!60 Selv hvis en
betydelig mindre del af forklaringen henføres til effektivitetsforskelle, forekommer talstørrelserne urealistiske.
Det er klart, at effektivitetsforskelle kan påvirke analysen. Om den gør det i entydig retning foreligger der dog intet
belæg for og foreløbige undersøgelser tyder på, at effektivitetsforskelle ikke udgør nogen væsentlig del af
forklaringen.
En langt mere sandsynlig forklaring er, at de nuværende kriterier ikke er lige dækkende for udgiftsbehovet i alle
kommunetyper og at argumenterne om socialt betingede merudgifter på normalområdet, politisk prioritering og
effektivitet – uanset at de indeholder en vis sandhed - blot bidrager til sløring af den reelle sammenhæng.

Det kritiske synspunkt om vanskelighed ved at basere udligningstekniske regressionsanalyser på kommunernes
faktiske udgifter kan i øvrigt meget vel være langt alvorligere i forhold til de analyser, som netop er grundlaget for
udligningssystemet.
Upræcist socioøkonomisk udgiftsbehov vil nemlig presse kommuner til lavere udgiftsniveau på normalområdet,
hvilket efterfølgende analyser kan fortolke som lavere udgiftsbehov, jf. side 174.
Den eneste måde at undgå dette er, at man ved regressionsanalyserne på ethvert område kontrollerer for ikke blot
ressourcerne, men hele udgiftspresset fra øvrige udgiftsområder.

60

Denne beregning er foretaget efter, at der er holdt en del af de socioøkonomiske udgiftsbehov til side til dækning af socialt betingede

udgifter på normalområdet svarende til 20% af kommunens socialudgifter
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Multicollinearitet mellem S og P
Det er vigtigt, at der tages højde for eventuel multicollinearitet
mellem variable, som anvendes i en regressionsanalyse.
Multicollinearitet øger variansen på estimaterne, men hvis man tager
højde for estimaternes øgede varians, er der ikke på nogen måde
problematisk at tolke på disse.
Den øgede varians tages højde for ved udelukkende at konkludere ud
fra estimaternes konfidensintervaller. Disse bliver selvfølgelig
bredere, hvis der er forhøjet varians. Dette burde man i øvrigt altid
gøre, idet der altid vil være usikkerhed i en regressionens analyse som
følge af stikprøve-usikkerhed.

Konfidensintervaller:
Som følge af den omtalte stikprøve
usikkerhed vil man aldrig kunne sige
præcist hvad en koefficient er. Man kan
udelukkende sige, at med 95%
sandsynlighed ligger værdien inden for et
interval. Dette kaldes et 5%
konfidensinterval.

For uddybet forståelse af forskellen mellem spredning og bias i
skønnet i en regressionsanalyse henvises til side 192.

Den anvendt model er testet for multicollinearitet uden at finde væsentlige tegn på dette:
Multicollinearitet i modellen
Mellem variablen og de øvrige
Mindreudgifter, Merudgifter,
Ressourcer,
Ressource,
variable inkl. konstantled
sociale område sociale område objektive
øvrige
Soc-udgifter
R^2
0,32
0,15
0,24
0,45
0,60
Variance inflation factor
1,47
1,18
1,31
1,82
2,50
Den største multicollinearitet findes mellem Soc-udgifter og de øvrige variable med en R^2 på 0,60, hvilket ikke er
alarmerende højt, men det resulterer dog i en variance inflation faktor på 2,5061. Dette betyder at variansen på
koefficienten ”b” lidt mere end fordobles og det kan ikke afvises, at dette er medvirkende til at Soc-udgifter findes
insignifikant i modellen.
I regressionsstatistikken i rapporten, side 126 er P-værdien for variablen Socialt udgiftsniveau lig med 0,060.
Hvis man antog, at der slet ingen multicollinearitet var mellem Soc-udgifter og de øvrige variable, ville det have
påvirket t-statistikken således.
T-statistikken ville ikke være

0,161
0,161
= 1,905 men derimod
= 3,08
0,084
0,084
2,5

og P-værdien ville dermed ikke være 0,060, men 0,003 - altså signifikant.
Det skal understreges at overstående kun er et tænkt regneeksempel til brug for illustration af variance inflation
faktorens effekt, idet Soc-udgifterne i vores analyse som beskrevet faktisk er korreleret med de øvrige forklarende
variable svarende til R2 på 0,60 og dermed en P-værdien på 0,060.
En variance inflation faktor på 2,5 (R^2 på 0,60) vurderes dog ikke som problematisk for analysens konklusioner. I
rapporten iagttages i forhold til den ”ikke helt tilfredsstillende signifikans”62, at man ved en anden operationalisering

61
Ifølge gængs litteratur ses en variance inflation factor først at være et problem, hvis den er på 10 eller derover. Dog skriver Robert M. O’brien,
2007, A Caution Regarding Rules of Thumb for Variance Inflation Factors,Quality and Quantity,Volume 41, p. 673-690, at man hellere må
acceptere en højere variance inflation faktor end forsøge at omgå problemet ved andre regressionsmetoder, idet dette kan give anledning til mere
alvorlige regressionsfejl.
Se også Kutner, Nachtsheim, Neter, "Applied Linear Regression Models", 4th edition, McGraw-Hill Irwin, 2004
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kunne forestille sig, at variablen blev signifikant. En sådan forbedring af analysen er dog først foretaget efter
udgivelsen af notatet den 17. september på baggrund af råd fra en læser, jf. resultatet heraf side 190.
Alternativt ville den muligvis blive signifikant, når man får bedre paneldata over flere år. Ved anvendelse af paneldata
for 2007 og 2008, blev variablen signifikant med en lidt højere koefficient63, men 2007 blev ikke at anvendt videre
som følge af usikkerhed om, hvor meget 2007 regnskaberne kunne være påvirket af betalinger vedrørende især
forrige regnskabsår som følge af kommunesammenlægningen. De kommende regnskabstal for 2009 vil forbedre
sikkerheden betydeligt.
Der har været opmærksomhed om multicollinearitet gennem hele analysearbejdet, og derfor kun konkluderet ud fra
konfidensintervaller. Vores konklusioner er derfor i bredere sproglige termer.
Selv om der skulle være multicollinearitet i et vist omfang i modellen, ændre dette derfor ikke på konklusionerne.
At høj multicollinearitet gør det umuligt at tolke på resultaterne i modellen er en udbredt misforståelse, man skal blot
tage højde for den forhøjede varians. På trods af dette eksisterer og diskuteres stadig hvornår multicollinearitet bliver
et problem. Man har foreslået R > 0,80, R > 0,90, R > 0,95 men dette er blot tommelfingerregler, som
fortæller, hvornår kan tillade sig at se bort fra konfidensintervaller.
2

2

2

Det bemærkes, at der intet er til hinder for, at specificere en regressionsligning, så multicollinearitet undgås i muligt
omfang og så resultaterne kan tolkes hensigtsmæssigt.

63

Jf. side 27 i rapporten af 17. september 2009.
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Regressionsresultater ved ændret operationalisering
Rapportens regressionsstatistikken ved den oprindelige operationalisering af socialt udgiftsniveau, jf. side 126.
Tabel 43 Regressionsstatistik ved oprindelige operationalisering af socialudgifter
R2

0,82

Koefficienter
Skæring

0

Standardfejl

t-stat

P-værdi

Nedre
95%

Øvre
95%

#I/T

#I/T

#I/T

#I/T

#I/T

Socialt udgiftsniveau

0,161

0,084

1,905

0,060

-0,007

0,328

Præcision -mindreudgifter

0,984

0,189

5,218

1,11E-06

0,610

1,359

Præcision - merudgifter

0,530

0,053

10,035

1,92E-16

0,425

0,635

Ressourcer, objektivt

1,026

0,072

14,312

3,94E-25

0,884

1,169

Ressourcer, øvrige

0,260

0,057

4,544

1,67E-05

0,147

0,374

Som følge af aldersafgrænset operationalisering af sociale udgifter til udsatte børn og unge, som må forventes at
have den største effekt på udgifterne på normalområdet, fås følgende regressionsstatistik.
Tabel 44 Regressionsstatistik ved ændret operationalisering af socialudgifter
R2

0,83

Koefficienter
Skæring

0

Standardfejl

t-stat

P-værdi

Nedre
95%

Øvre
95%

#I/T

#I/T

#I/T

#I/T

#I/T

Udsatte børn og unge

0,165

0,055

2,983

0,004

0,055

0,275

Præcision -mindreudgifter

0,966

0,175

5,516

3,16E-07

0,618

1,313

Præcision - merudgifter

0,520

0,051

10,118

1,29E-16

0,418

0,622

Ressourcer, objektivt

0,981

0,062

15,732

7,96E-28

0,857

1,105

Ressourcer, øvrige

0,249

0,051

4,931

3,61E-06

0,149

0,349

Det ses, at koefficienterne stort set ikke har ændret sig, hvilket netop er tegn på, at der ikke er statistiske problemer
i modellen.
Eftersom koefficienterne kun ændrer sig helt ubetydeligt, er analysens konklusioner helt upåvirkede af den herved
forbedrede analyse.
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Tabel 45

Regressionsstatistik ved ændret operationalisering af N, serviceniveau på
normalområdet

R2

0,78

Koefficienter
Skæring

0

Standardfejl

t-stat

P-værdi

Nedre
95%

Øvre
95%

#I/T

#I/T

#I/T

#I/T

#I/T

Udsatte børn og unge

0,213

0,063

3,375

0,001

0,088

0,338

Præcision-mindreudgifter

0,653

0,199

3,278

0,001

0,257

1,049

Præcision- merudgifter

0,480

0,058

8,218

1,27E-12

0,364

0,597

Ressourcer, objektivt

0,946

0,071

13,318

3,51E-23

0,805

1,087

Ressourcer, øvrige

0,274

0,058

4,770

6,9E-06

0,160

0,388

I Tabel 45 er N, serviceniveauet på normalområdet, operationaliseret lidt anderledes end i Tabel 44, idet N = faktiske
nettodriftsudgifter på normalområdet fratrukket beregnede demografiske udgiftsbehov, men nu alene udgiftsbehov,
som er knyttet til normalområdets driftskonti.
Det ses, at den samlede forklaringsgrad, R2, er reduceret fra 0,82 til 0,78. I forhold til øvrige koefficienter er
koefficienten til variablen Præcision – mindreudgifter reduceret medens koefficienten til udsatte børn og unge er
øget i mindre omfang. Rapportens hovedkonklusioner påvirkes i mindre grad heraf, idet der med denne
operationalisering ikke er signifikant forskel på, hvordan kommuner omsætter mer- eller mindre udgifter i forhold til
det socioøkonomiske udgiftsbehov til lavere eller højere normaludgifter. At præcisionen påvirker serviceniveauet på
normalområdet er imidlertid fortsat signifikant.
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Multicollinearitet og OLS

For at beskrive konsekvenserne af multicollinearitet må man kende to statistiske begreber:
1: Varians
2: Bias
Variansen er det mest kendte begreb, der beskriver hvor meget dine estimater varierer. Eller med andre ord beskriver
variansen usikkerheden i dit estimat. Populært beskrives dette som præcisionen i dit skud.
Bias er mindre kendt, men beskriver om ens estimater forventes at ramme plet, altså om man skyder i den rigtige
retning.
De to begreber og kombinationerne af disse beskrives ofte med følgende figur:

Forestil dig at du ikke kan se skydeskiven, men udelukkende kan se, hvor din kammerat har ramt og du skal nu gætte
dig til hvor midten er:
Lav varians og unbiased: Dette er hvad du ønsker, præcise estimater der rammer plet. Altså kan du her konkludere
direkte og meget præcist hvor midten er.
Høj varians og unbiased: Her skal du passe på med at konkludere præcist, hvor på skiven midten er. Du kan kun sige at
midten er et eller andet sted i mængden af punkterne på skiven (konfidensinterval)
Biased: Hvis dit estimat er Bias skal du passe meget på med at konkludere noget som helst, idet han her skyder i den
forkerte retning.

Pointen med overstående illustration og efterfølgende bevis er at multicollinearitet ikke gør, at man ikke kan tolke på
dine estimater, som KL skriver man skal holde sig fra. Man skal blot holde sig til at konkludere, at den sande værdi er
et eller andet sted indenfor prikkerne på skydeskiven (konfidensintervallet) og ikke hvor på skiven den røde plet
befinder sig.
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Følgende afsnit konkluderer at Multicollinearitet fører til unbiased estimater med høj varians. Bevises er meget
teknisk og det er nødvendig med stor matematisk kunnen.
Bevis:
OLS betyder ordinary least sqare og er den mest anvendte regressionsmetode
At multicollinearitet fører til højere varians er som sagt rigtigt, men at det også skulle føre til biasen estimater er
forkert. Beviset herfor er meget teknisk og kræver en del matematiske redskaber, men gennemgås alligevel i
hovedtrækkene her. Gennemgang tager udgangspunkt i bogen ”Econometric methods with Applications in Business
and Economics” skrevet af Christiaan Heij, Paul de Boer, Philip Hans Franses, Teun Kloek og Herman K. van Dijk. Bogen
anvendes som lærebog i fagene Regressionsanalyse og økonometri på Økonomi ved Århus Universitet.
Det kan vises at b2 er givet ved64: ( b2 er estimatet på koefficienten knyttet til variabel 2)

b2 = β 2 + ( x2 ' M1 x2 ) −1 x2 ' M1ε
I regressionsligningen:

y = X 1β1 + X 2 β 2 + ε hvor ε ~ N (0, σ 2 )
Altså er β 2 den sande koefficient og

ε

hvid støj

Biased eller unbiased:
Ovenstående betyder at forventningen til

b2 = β 2 altså at den er unbiased. Matematisk ser beviset således ud:

E ( b 2 ) = β 2 + E (( x 2 ' M 1 x 2 ) − 1 x 2 ' M 1ε )
= β 2 + ( x 2 ' M 1 x 2 ) −1 x 2 ' M 1 E ( ε )
= β 2 + ( x 2 ' M 1 x 2 ) −1 x 2 ' M 1 ⋅ 0
= β2

Variansen med multikollinearitet:
Det kan vises at65

var(b j ) =

σ2
(n − 1) s x2j (1 − R 2j )

, ( j = 2,..., k )

n er antallet af observationer (kommuner)

s x2j er stikprøvevariansen af x j

R 2j er R 2 fra ”the auxiliary regression”, som er hvor du regresserer x j på en konstant og samtlige andre x’er.

64

Se ”Econometric methods with Applications in Business and Economics” side 158

65

Se ”Econometric methods with Applications in Business and Economics” side 158
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R 2j er det mest udbredte mål for multicollinearitet. Altså vil var(b j ) hvis der ikke er multicollinearitet ( R 2j = 0 )
være givet ved:

var(b j ) =

σ2
(n − 1) s

2
xj

hvilket betyder at variansen øges med den såkaldte varians inflation faktor ( VIF =
2

hvis der er multicollinearitet ( R j

1
)
1 − R 2j

≠ 0 ) i modellen.

Det er hermed bevist at multicollinearitet øger estimaternes varians, men også at multicollinearitet ved anvendelse af
OLS giver unbiased estimater.

0%

360 Lolland
825 Læsø
183 Ishøj
482 Langeland
741 Samsø
165 Albertslund
400 Bornholms kommune
153 Brøndby
492 Ærø
773 Morsø
550 Tønder
820 Vesthimmerland
330 Slagelse
376 Guldborgsund
707 Norddjurs
390 Vordingborg
787 Thisted
810 Brønderslev-Dronninglund
665 Lemvig
860 Hjørring
813 Frederikshavn
575 Vejen
479 Svendborg
461 Odense
450 Nyborg
326 Kalundborg
561 Esbjerg
510 Haderslev
420 Assens
480 Nordfyn / Bogense
730 Randers
671 Struer
580 Aabenraa
846 Mariagerfjord
430 Faaborg-Midtfyn
756 Ikast-Brande
306 Odsherred
849 Jammerbugt
615 Horsens
779 Skive
540 Sønderborg
316 Holbæk
260 Halsnæs
175 Rødovre
607 Fredericia
320 Faxe
370 Næstved
163 Herlev
340 Sorø
573 Varde
440 Kerteminde
530 Billund
851 Aalborg
329 Ringsted
840 Rebild
661 Holstebro
167 Hvidovre
410 Middelfart
657 Herning
791 Viborg
706 Syddjurs
169 Høje-Taastrup
621 Kolding
760 Ringkøbing-Skjern
630 Vejle
101 København
766 Hedensted
259 Køge
751 Århus
710 Favrskov
740 Silkeborg
727 Odder
217 Helsingør
151 Ballerup
336 Stevns
185 Tårnby
250 Frederikssund
746 Skanderborg
161 Glostrup
159 Gladsaxe
563 Fanø
270 Gribskov
253 Greve
210 Fredensborg
265 Roskilde
219 Hillerød
350 Lejre
147 Frederiksberg
240 Egedal
187 Vallensbæk
269 Solrød
190 Furesø
155 Dragør
201 Allerød
173 Lyngby-Taarbæk
230 Rudersdal
223 Hørsholm
157 Gentofte

0%

360 Lolland
825 Læsø
183 Ishøj
482 Langeland
741 Samsø
165 Albertslund
400 Bornholms kommune
153 Brøndby
492 Ærø
773 Morsø
550 Tønder
820 Vesthimmerland
330 Slagelse
376 Guldborgsund
707 Norddjurs
390 Vordingborg
787 Thisted
810 Brønderslev-Dronninglund
665 Lemvig
860 Hjørring
813 Frederikshavn
575 Vejen
479 Svendborg
461 Odense
450 Nyborg
326 Kalundborg
561 Esbjerg
510 Haderslev
420 Assens
480 Nordfyn / Bogense
730 Randers
671 Struer
580 Aabenraa
846 Mariagerfjord
430 Faaborg-Midtfyn
756 Ikast-Brande
306 Odsherred
849 Jammerbugt
615 Horsens
779 Skive
540 Sønderborg
316 Holbæk
260 Halsnæs
175 Rødovre
607 Fredericia
320 Faxe
370 Næstved
163 Herlev
340 Sorø
573 Varde
440 Kerteminde
530 Billund
851 Aalborg
329 Ringsted
840 Rebild
661 Holstebro
167 Hvidovre
410 Middelfart
657 Herning
791 Viborg
706 Syddjurs
169 Høje-Taastrup
621 Kolding
760 Ringkøbing-Skjern
630 Vejle
101 København
766 Hedensted
259 Køge
751 Århus
710 Favrskov
740 Silkeborg
727 Odder
217 Helsingør
151 Ballerup
336 Stevns
185 Tårnby
250 Frederikssund
746 Skanderborg
161 Glostrup
159 Gladsaxe
563 Fanø
270 Gribskov
253 Greve
210 Fredensborg
265 Roskilde
219 Hillerød
350 Lejre
147 Frederiksberg
240 Egedal
187 Vallensbæk
269 Solrød
190 Furesø
155 Dragør
201 Allerød
173 Lyngby-Taarbæk
230 Rudersdal
223 Hørsholm
157 Gentofte

35%

30%

25%

20%

15%
Vægt i forhold til indbyggerandel

35%

30%

25%

20%

15%
Vægt i forhold til indbyggerandel

195

Variation i socioøkonomiske kriterier

Variation i kriteriet 20-59 årige uden beskæftigelse over 5 pct.
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Variation i kriteriet 25-49 årige uden erhvervsuddannelse
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Variation i kriteriet Psykiatriske patienter
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Variation i kriteriet Børn i familier med lav uddannelse
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Variation i kriteriet Personer med lav indkomst
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Variation i kriteriet Nedgang i folketal
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Bilag til afsnittet: Behov for yderligere analyser
Tabel 46 Oversigt over sektorområder med angivelse af konti, som henføres hertil

Sociale udgifter
Boligstøtte
5.57.76 Boligydelser til pensionister
5.57.77 Boligsikring
Ført. Pens.
5.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion
5.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1.1 2003
5.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1.1 2003
Beskæftigelse
5.57.71 Sygedagpenge
5.57.72 Sociale formål
5.57.73 Kontanthjælp
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
5.58.80 Revalidering
5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe
5.68.93 Jobcentre
5.68.94 Pilotjobcentre
5.68.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner
5.68.96 Servicejob
5.68.98 Beskæftigelsesordninger
Udsatte børn og unge
5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber
5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge
5.28.21 Forbyggende foranstaltninger for børn og unge
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge
Udsatte voksne
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere
5.38.50 Botilbud for længerevarende ophold
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (17%)
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (17%)
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger (17%)
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5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (udgifter vedr.
handicappede)
Specialundervisning
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud
3.22.08 Kommunale specialskoler
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne
Sundhedsbidrag
I Finansieringsudvalgets opfølgende rapport fra februar 2009, bilag 1 medregnes desuden konto
4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. I den opfølgende rapport side 26
henvises til, at kommunernes sundhedsbidrag til regionerne i mindre grad betragtes som sociale
udgifter og derfor ikke i alle sammenhænge er medregnet i analyserne.
Det aktivitetsbestemte bidrag er derfor ikke medregnet som socialudgift i nærværende rapport.
Øvrige sociale udgifter
5.48.67 Personlige tillæg m.v.
5.72.99 Øvrige sociale formål

Øvrige Udgifter
Adm.
6.42.40 Fælles formål (politisk organisation)
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn
6.42.43 Valg m.v.
6.45.50 Administrationsbygninger
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger
6.52.70 Lønpuljer
6.52.72 Tjenestemandspension
Bibliotek, sport, fritid og kultur
0.28.20 Grønne områder og naturpladser
0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter
3.22.18
3.32.50 Folkebiblioteker
3.35.60 Museer
3.35.61 Biografer
3.35.62 Teatre
3.35.63 Musikarrangementer
3.35.64 Andre kulturelle opgaver
3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.)
3.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning
3.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
3.38.74 Lokaletilskud
3.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven
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Byudvikling
0.25.10 Fælles formål (faste ejendomme)
0.25.12 Erhvervsejendomme
0.25.13 Andre faste ejendomme
0.25.15 Byfornyelse
Børnepasning
5.25.10 Fælles formål (dagtilbud til børn og unge)
5.25.11 Dagpleje
5.25.12 Vuggestuer
5.25.13 Børnehaver
5.25.18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv.
5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, priv. dagpleje, priv. fritidshjem, priv. klubber, puljeord.
5.25.14 Integrerede daginstitutioner (udgifter til 0-5 år)
Erhvervsfremme, turisme og landd.
6.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love
6.48.61 Vækstfora
6.48.62 Turisme
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer
6.48.66 Innovation og ny teknologi
6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri
6.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder
Folkeskole og fritidstilbud
3.22.01 Folkeskoler
3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning
3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.
3.22.05 Skolefritidsordninger
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen
3.22.09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed
5.25.14 Integrerede daginstitutioner (udgifter 6+ år)
5.25.15 Fritidshjem
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
Redningsberedskab
0.58.95 Redningsberedskab
Sundhedspleje og tandpl.
4.62.85 Kommunal tandpleje
4.62.89 Kommunale sundhedstjenester
Sundhedsvæsen og forebyggelse
4.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
4.62.84 Fysioterapi
4.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse
4.62.90 Andre sundhedsudgifter
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5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende
Uddannelse
3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning
3.30.44 Produktionsskoler
3.30.45 Erhvervsgrunduddannelser
3.38.77 Daghøjskoler
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner
Udlændinge
0.25.11 Beboelse gr. 002,003
5.46.60 Introduktionsprogram mv.
5.46.61 Introduktionsydelse
5.46.65 Repatriering
Vandløb, natur og miljø
0.38.50 Naturforvaltningsprojekter
0.38.51 Natura 2000
0.38.52 Fredningserstatninger
0.38.53 Skove
0.38.54 Sandflugt
0.48.70 Fælles formål (vandløbsvæsen)
0.48.71 Vedligeholdelse af vandløb
0.48.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v
0.52.80 Fælles formål (miljøforanstaltninger)
0.52.81 Jordforurening
0.52.83 Råstoffer
0.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder
0.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv.
0.55.91 Skadedyrsbekæmpelse
2.35.42 Kystbeskyttelse
6.45.54 Administration vedrørende naturbeskyttelse
6.45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse
Vejvæsen
2.22.01 Fælles formål
2.22.03 Arbejder for fremmed regning
2.22.05 Driftsbygninger og -pladser
2.28.11 Vejvedligeholdelse m.v.
2.28.12 Belægninger m.v.
2.28.14 Vintertjeneste
2.28.22 Vejanlæg
2.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer
Kollektiv trafik
2.32.30 Fælles formål (kollektiv trafik)
2.32.31 Busdrift
2.32.33 Færgedrift
2.32.34 Lufthavne
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2.32.35 Jernbanedrift
2.35.40 Havne
2.35.41 Lystbådehavne m.v.
Ældreomsorg
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (83%)
5.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (83%)
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger (83%)
5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (udgifter vedr. ældre)
5.32.30 Ældreboliger gr. 001,002, 005 og 006
Muligvis sundhedsbidrag
Øvrige konti
0.22.01 Fælles formål (jordforsyning)
0.22.02 Boligformål (jordforsyning)
0.22.03 Erhvervsformål (jordforsyning)
0.22.04 Offentlige formål (jordforsyning)
0.22.05 Ubestemte formål (jordforsyning)
0.25.17 Anvisningsret
0.25.18 Driftsikring af boligbyggeri
0.35.40 Kirkegårde
0.55.90 Fælles formål
2.22.07 Parkering
3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
3.41.80 Regionale udviklingsopgaver på undervisningsområdet
5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år
6.45.53 Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre
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Bilagstabeller med konsekvensberegninger på kommuneniveau:
Tabel 47

Byrdefordelingsmæssige konsekvenser af vækst i balancetilskuddet 2007-2009 samt
geografisk opdelt udligningsmodel
Vækst i balancetilskud
Udligningsmodel med
Byrdefordelingsmæssig
2007- 2009
geografisk opdeling
konsekvens af
Omtales i rapporten side
Fra side 65
Fra side 72
1000 kr.
101
147
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
173
175
183
185
187
190
201
210
217
219
223
230
240
250
253
259
260
265
269
270
306
316
320
326
329
330
336

København
Frederiksberg
Ballerup
Brøndby
Dragør
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Herlev
Albertslund
Hvidovre
Høje-Taastrup
Lyngby-Taarbæk
Rødovre
Ishøj
Tårnby
Vallensbæk
Furesø
Allerød
Fredensborg
Helsingør
Hillerød
Hørsholm
Rudersdal
Egedal
Frederikssund
Greve
Køge
Halsnæs
Roskilde
Solrød
Gribskov
Odsherred
Holbæk
Faxe
Kalundborg
Ringsted
Slagelse
Stevns

-170.122
-24.062
-20.789
-12.374
-7.746
-22.178
-23.771
-8.364
-10.182
-8.231
-20.033
-14.724
-18.771
-15.269
-5.462
-11.954
-6.268
-26.976
-14.954
-18.139
-27.162
-23.140
-9.111
-17.927
-18.303
-19.002
-16.073
-17.704
-9.312
-38.185
-9.423
-14.330
7.443
24.948
8.992
15.499
6.561
27.821
-6.885

Pct. af
beskatningsgrundlaget
-0,20%
-0,13%
-0,25%
-0,23%
-0,27%
-0,11%
-0,21%
-0,23%
-0,22%
-0,19%
-0,24%
-0,19%
-0,16%
-0,25%
-0,18%
-0,17%
-0,26%
-0,33%
-0,30%
-0,24%
-0,25%
-0,27%
-0,13%
-0,12%
-0,25%
-0,26%
-0,18%
-0,20%
-0,20%
-0,26%
-0,23%
-0,20%
0,15%
0,25%
0,17%
0,21%
0,14%
0,25%
-0,20%

1000 kr.
80.660
-24.940
38.320
41.060
4.500
18.610
23.170
9.970
13.090
21.280
58.840
79.140
-1.620
43.750
38.400
29.820
4.250
7.980
8.930
1.530
43.560
23.000
8.310
16.050
26.100
50.920
200
90.710
59.250
7.680
9.410
27.330
-5.460
-20.000
-13.840
310
-13.060
11.620
36.060

Pct. af
beskatningsgrundlaget
0,10%
-0,14%
0,49%
0,80%
0,17%
0,10%
0,22%
0,28%
0,30%
0,53%
0,76%
1,09%
-0,01%
0,76%
1,32%
0,46%
0,19%
0,10%
0,19%
0,02%
0,43%
0,29%
0,13%
0,11%
0,37%
0,74%
0,00%
1,07%
1,36%
0,05%
0,24%
0,40%
-0,12%
-0,21%
-0,28%
0,00%
-0,29%
0,11%
1,10%
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Byrdefordelingsmæssig
konsekvens af
Omtales i rapporten side

Vækst i balancetilskud
2007- 2009
Fra side 65
1000 kr.

340 Sorø
350 Lejre
360 Lolland
370 Næstved
376 Guldborgsund
390 Vordingborg
400 Bornholms kommune
410 Middelfart
420 Assens
430 Faaborg-Midtfyn
440 Kerteminde
450 Nyborg
461 Odense
479 Svendborg
480 Nordfyn / Bogense
482 Langeland
492 Ærø
510 Haderslev
530 Billund
540 Sønderborg
550 Tønder
561 Esbjerg
563 Fanø
573 Varde
575 Vejen
580 Aabenraa
607 Fredericia
615 Horsens
621 Kolding
630 Vejle
657 Herning
661 Holstebro
665 Lemvig
671 Struer
706 Syddjurs
707 Norddjurs
710 Favrskov
727 Odder
730 Randers
740 Silkeborg
741 Samsø
746 Skanderborg
751 Århus
756 Ikast-Brande
760 Ringkøbing-Skjern
766 Hedensted
773 Morsø

6.471
-9.619
11.040
26.656
21.198
17.324
12.171
9.158
11.058
15.103
6.427
8.040
69.314
15.596
9.208
2.127
1.764
16.693
8.116
24.334
13.537
33.579
-754
18.930
15.004
18.400
13.911
25.922
-483
1.388
25.005
13.538
7.497
8.335
5.785
13.605
-12.228
-5.772
27.512
-28.916
1.132
-17.420
-61.708
13.793
1.664
-8.969
6.919

Pct. af
beskatningsgrundlaget
0,15%
-0,21%
0,17%
0,22%
0,24%
0,26%
0,22%
0,17%
0,19%
0,21%
0,19%
0,18%
0,26%
0,19%
0,23%
0,11%
0,20%
0,20%
0,21%
0,22%
0,24%
0,20%
-0,14%
0,26%
0,26%
0,21%
0,18%
0,22%
0,00%
0,01%
0,20%
0,16%
0,23%
0,26%
0,09%
0,25%
-0,18%
-0,17%
0,21%
-0,22%
0,20%
-0,20%
-0,13%
0,25%
0,02%
-0,13%
0,23%

Udligningsmodel med
geografisk opdeling
Fra side 72
1000 kr.
-12.500
21.520
7.160
-34.340
9.440
5.240
6.380
-20.100
-360
-6.050
-10.830
-20
12.350
2.170
-2.000
2.050
990
-2.180
-11.010
-16.030
5.990
1.290
880
-21.160
2.600
-1.650
-13.530
-11.290
-56.210
-71.860
-43.200
-29.780
1.460
-2.480
-25.080
5.750
-29.320
-9.880
-5.850
-53.600
610
-3.110
-222.840
-3.580
-38.450
-34.590
3.280

Pct. af
beskatningsgrundlaget
-0,31%
0,49%
0,12%
-0,30%
0,11%
0,08%
0,12%
-0,38%
-0,01%
-0,09%
-0,33%
0,00%
0,05%
0,03%
-0,05%
0,11%
0,12%
-0,03%
-0,30%
-0,15%
0,11%
0,01%
0,17%
-0,30%
0,05%
-0,02%
-0,19%
-0,10%
-0,44%
-0,47%
-0,37%
-0,38%
0,05%
-0,08%
-0,43%
0,11%
-0,47%
-0,31%
-0,05%
-0,42%
0,11%
-0,04%
-0,50%
-0,07%
-0,46%
-0,54%
0,11%
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Byrdefordelingsmæssig
konsekvens af
Omtales i rapporten side

Vækst i balancetilskud
2007- 2009
Fra side 65
1000 kr.

779 Skive
787 Thisted
791 Viborg
810 Brønderslev-Dronninglund
813 Frederikshavn
820 Vesthimmerland
825 Læsø
840 Rebild
846 Mariagerfjord
849 Jammerbugt
851 Aalborg
860 Hjørring
Kommuner med tab, brutto
De 6 østjyske kommuner,
netto

14.307
13.668
7.729
10.086
19.736
8.338
562
7.693
12.335
12.946
58.682
23.206
-832.794
-67.520

Pct. af
beskatningsgrundlaget
0,21%
0,21%
0,06%
0,21%
0,22%
0,17%
0,19%
0,19%
0,21%
0,24%
0,21%
0,25%

Udligningsmodel med
geografisk opdeling
Fra side 72
1000 kr.
-7.960
6.770
-53.600
2.530
4.080
5.700
290
-15.170
-2.950
-6.520
-88.240
5.430
-1.046.240

Pct. af
beskatningsgrundlaget
-0,12%
0,11%
-0,42%
0,06%
0,05%
0,12%
0,10%
-0,39%
-0,05%
-0,13%
-0,33%
0,06%

-155.580

Bemærk, tabelværdierne i disse tabeller ikke umiddelbart kan adderes på tværs af kolonnerne, idet der på forskellig
måde kan være samspil i beregningerne.
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Tabel 48

Byrdefordelingsmæssige konsekvenser af nuværende indregning af fiktiv
beskatningsværdi af produktionsjord
Byrdefordelingsmæssig
Indregning af fiktiv
Indregning af fiktiv
konsekvens af
beskatningsværdi af
beskatningsværdi af
produktionsjord
produktionsjord
(Uden afbalancering)
(Med afbalancering ved justeret
tilskudsprocent)
Omtales i rapporten side
Fra side 85
Fra side 85
1000 kr.
101
147
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
173
175
183
185
187
190
201
210
217
219
223
230
240
250
253
259
260
265
269
270
306
316
320
326
329
330
336
340
350

København
Frederiksberg
Ballerup
Brøndby
Dragør
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Herlev
Albertslund
Hvidovre
Høje-Taastrup
Lyngby-Taarbæk
Rødovre
Ishøj
Tårnby
Vallensbæk
Furesø
Allerød
Fredensborg
Helsingør
Hillerød
Hørsholm
Rudersdal
Egedal
Frederikssund
Greve
Køge
Halsnæs
Roskilde
Solrød
Gribskov
Odsherred
Holbæk
Faxe
Kalundborg
Ringsted
Slagelse
Stevns
Sorø
Lejre

90.630
15.580
8.070
7.020
2.530
11.810
11.540
3.820
5.070
5.580
8.150
6.580
8.110
6.020
2.510
7.100
2.320
7.170
3.580
4.670
7.880
3.760
3.830
8.860
3.700
-2.040
7.040
1.970
1.570
8.480
2.400
-280
-3.900
-860
-6.120
-10.900
-1.610
-4.560
-5.000
-3.190
-3.140

Pct. af
beskatningsgrundlaget
0,11%
0,09%
0,10%
0,14%
0,09%
0,06%
0,11%
0,11%
0,12%
0,14%
0,10%
0,09%
0,07%
0,11%
0,09%
0,11%
0,10%
0,09%
0,08%
0,07%
0,08%
0,05%
0,06%
0,06%
0,05%
-0,03%
0,08%
0,02%
0,04%
0,06%
0,06%
0,00%
-0,08%
-0,01%
-0,13%
-0,16%
-0,04%
-0,04%
-0,15%
-0,08%
-0,07%

1000 kr.
19.780
2.640
1.560
2.370
700
2.340
2.940
990
1.440
1.790
1.320
30
1.020
1.020
-350
1.570
620
1.990
360
-710
-510
-2.690
520
1.460
-1.910
-8.130
500
-5.890
-2.690
-2.690
-470
-5.810
-650
2.260
-5.500
-2.520
-1.450
18.370
-8.010
-3.220
-6.800

Pct. af
beskatningsgrundlaget
0,02%
0,01%
0,02%
0,05%
0,03%
0,01%
0,03%
0,03%
0,03%
0,04%
0,02%
0,00%
0,01%
0,02%
-0,01%
0,02%
0,03%
0,03%
0,01%
-0,01%
-0,01%
-0,03%
0,01%
0,01%
-0,03%
-0,12%
0,01%
-0,07%
-0,06%
-0,02%
-0,01%
-0,09%
-0,01%
0,02%
-0,11%
-0,04%
-0,03%
0,18%
-0,25%
-0,08%
-0,16%

211

Byrdefordelingsmæssig
konsekvens af

Omtales i rapporten side

Indregning af fiktiv
beskatningsværdi af
produktionsjord
(Uden afbalancering)
Fra side 85
1000 kr.

360 Lolland
370 Næstved
376 Guldborgsund
390 Vordingborg
400 Bornholms kommune
410 Middelfart
420 Assens
430 Faaborg-Midtfyn
440 Kerteminde
450 Nyborg
461 Odense
479 Svendborg
480 Nordfyn / Bogense
482 Langeland
492 Ærø
510 Haderslev
530 Billund
540 Sønderborg
550 Tønder
561 Esbjerg
563 Fanø
573 Varde
575 Vejen
580 Aabenraa
607 Fredericia
615 Horsens
621 Kolding
630 Vejle
657 Herning
661 Holstebro
665 Lemvig
671 Struer
706 Syddjurs
707 Norddjurs
710 Favrskov
727 Odder
730 Randers
740 Silkeborg
741 Samsø
746 Skanderborg
751 Århus
756 Ikast-Brande
760 Ringkøbing-Skjern
766 Hedensted

-34.540
-4.590
-27.170
-12.490
-1.630
-540
-5.280
-8.370
-2.340
-2.390
30.600
140
-8.670
-6.620
-970
-9.020
-3.050
1.410
-13.770
7.060
340
-16.380
-13.460
-8.500
6.800
2.720
300
-3.780
-4.550
-3.470
-8.490
-2.130
-12.120
-12.150
-4.330
-2.720
-6.090
920
-2.800
1.200
50.210
-5.140
-21.090
-9.210

Pct. af
beskatningsgrundlaget
-0,58%
-0,04%
-0,34%
-0,20%
-0,03%
-0,01%
-0,10%
-0,12%
-0,07%
-0,06%
0,12%
0,00%
-0,23%
-0,37%
-0,12%
-0,12%
-0,08%
0,01%
-0,26%
0,04%
0,06%
-0,24%
-0,25%
-0,11%
0,09%
0,02%
0,00%
-0,02%
-0,04%
-0,04%
-0,29%
-0,07%
-0,21%
-0,24%
-0,07%
-0,09%
-0,05%
0,01%
-0,54%
0,01%
0,11%
-0,10%
-0,26%
-0,14%

Indregning af fiktiv
beskatningsværdi af
produktionsjord
(Med afbalancering ved justeret
tilskudsprocent)
Fra side 85
1000 kr.
2.310
-4.810
-8.160
-2.700
15.150
-2.310
1.320
-2.220
-2.640
2.570
61.930
9.930
-4.370
660
1.530
-680
-2.990
7.050
-450
24.480
-100
-15.640
-5.160
570
8.880
10.700
-7.270
-14.380
-7.560
-5.690
-4.100
520
-14.400
-3.400
-10.630
-5.700
6.460
-11.170
-620
-6.520
9.540
-80
-25.250
-14.570

Pct. af
beskatningsgrundlaget
0,04%
-0,04%
-0,10%
-0,04%
0,29%
-0,04%
0,02%
-0,03%
-0,08%
0,06%
0,24%
0,13%
-0,12%
0,04%
0,18%
-0,01%
-0,08%
0,07%
-0,01%
0,15%
-0,02%
-0,23%
-0,10%
0,01%
0,12%
0,10%
-0,06%
-0,09%
-0,07%
-0,07%
-0,14%
0,02%
-0,25%
-0,07%
-0,17%
-0,18%
0,05%
-0,09%
-0,12%
-0,08%
0,02%
0,00%
-0,31%
-0,23%
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Byrdefordelingsmæssig
konsekvens af

Omtales i rapporten side

Indregning af fiktiv
beskatningsværdi af
produktionsjord
(Uden afbalancering)
Fra side 85
1000 kr.

773 Morsø
779 Skive
787 Thisted
791 Viborg
810 Brønderslev-Dronninglund
813 Frederikshavn
820 Vesthimmerland
825 Læsø
840 Rebild
846 Mariagerfjord
849 Jammerbugt
851 Aalborg
860 Hjørring
Kommuner med tab, brutto
De 6 østjyske kommuner,
netto

-7.160
-7.650
-12.430
-9.400
-6.040
2.050
-4.930
-320
-6.700
-5.430
-7.310
18.400
-3.240
-390.060
-26.260

Pct. af
beskatningsgrundlaget
-0,25%
-0,12%
-0,21%
-0,07%
-0,14%
0,02%
-0,11%
-0,11%
-0,18%
-0,10%
-0,14%
0,07%
-0,04%

Indregning af fiktiv
beskatningsværdi af
produktionsjord
(Med afbalancering ved justeret
tilskudsprocent)
Fra side 85
1000 kr.
120
-2.800
-2.240
-14.760
680
12.950
6.340
1.010
-7.580
280
-3.400
14.120
9.160
-274.350

Pct. af
beskatningsgrundlaget
0,00%
-0,04%
-0,04%
-0,12%
0,02%
0,15%
0,14%
0,36%
-0,20%
0,01%
-0,07%
0,05%
0,10%

-62.990

Bemærk, tabelværdierne i disse tabeller ikke umiddelbart kan adderes på tværs af kolonnerne, idet der på forskellig
måde kan være samspil i beregningerne.
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Tabel 49

Byrdefordelingsmæssige konsekvenser af anvendte vægtning af socioøkonomisk
udgiftsbehov samt upræcist socioøkonomisk udgiftsbehov
Byrdefordelingsmæssig
Nuværende vægtning af
Upræcise socioøkonomiske
konsekvens af
socioøkonomisk udgiftsbehov i
udgiftsbehov
forhold til optimale vægtning på
Jf. omtale i afsnittet
25,75% i 2009
Omtales i rapporten side
Fra side 90
Fra side 106
Hvem rammes af vores
synspunkter:
101
147
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
173
175
183
185
187
190
201
210
217
219
223
230
240
250
253
259
260
265
269
270
306
316
320
326
329
330
336
340
350
360

København
Frederiksberg
Ballerup
Brøndby
Dragør
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Herlev
Albertslund
Hvidovre
Høje-Taastrup
Lyngby-Taarbæk
Rødovre
Ishøj
Tårnby
Vallensbæk
Furesø
Allerød
Fredensborg
Helsingør
Hillerød
Hørsholm
Rudersdal
Egedal
Frederikssund
Greve
Køge
Halsnæs
Roskilde
Solrød
Gribskov
Odsherred
Holbæk
Faxe
Kalundborg
Ringsted
Slagelse
Stevns
Sorø
Lejre
Lolland

1000 kr.

Pct. af
beskatningsgrundlaget
0,50%
400.390
0,08%
13.500
0,19%
14.720
0,62%
31.960
-0,32%
-8.620
-0,20%
-37.390
0,03%
3.110
4.650
0,13%
0,30%
13.280
0,77%
31.100
0,18%
13.930
0,20%
14.530
-16.770
-0,15%
0,23%
13.350
0,82%
23.870
-0,05%
-3.330
-0,26%
-5.810
-0,19%
-14.480
-0,38%
-17.890
-0,05%
-3.710
0,08%
8.510
-0,25%
-20.290
-0,22%
-14.090
-0,21%
-29.280
-0,42%
-29.540
-0,22%
-14.930
-0,06%
-4.670
-0,08%
-6.660
0,03%
1.520
-0,13%
-18.840
-0,32%
-12.280
-0,18%
-12.280
0,03%
1.620
-0,07%
-6.640
-0,21%
-10.180
0,01%
530
-0,11%
-5.170
0,31%
32.410
-0,23%
-7.520
-0,25%
-10.070
-0,46%
-20.130
0,84%
51.230

1000 kr.
1.972.570
179.740
510
65.920
-33.280
11.000
108.610
26.750
61.160
120.710
28.850
21.280
4.490
79.920
104.260
27.120
-10.720
-85.790
-111.860
-42.780
9.260
-128.780
-19.240
18.680
-101.710
-150.390
56.530
970
-35.790
-74.470
-39.210
-103.530
-122.500
-42.700
1.900
-139.240
-31.720
86.890
-26.290
-86.620
-77.930
-76.310

Pct. af
beskatningsgrundlaget
2,49%
1,00%
0,01%
1,28%
-1,23%
0,06%
1,01%
0,76%
1,40%
2,99%
0,37%
0,29%
0,04%
1,40%
3,59%
0,42%
-0,47%
-1,11%
-2,37%
-0,60%
0,09%
-1,60%
-0,30%
0,13%
-1,44%
-2,18%
0,68%
0,01%
-0,82%
-0,53%
-1,02%
-1,52%
-2,60%
-0,44%
0,04%
-2,03%
-0,70%
0,83%
-0,80%
-2,13%
-1,78%
-1,25%
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Byrdefordelingsmæssig
konsekvens af

Omtales i rapporten side
Hvem rammes af vores
synspunkter:
370 Næstved
376 Guldborgsund
390 Vordingborg
400 Bornholms kommune
410 Middelfart
420 Assens
430 Faaborg-Midtfyn
440 Kerteminde
450 Nyborg
461 Odense
479 Svendborg
480 Nordfyn / Bogense
482 Langeland
492 Ærø
510 Haderslev
530 Billund
540 Sønderborg
550 Tønder
561 Esbjerg
563 Fanø
573 Varde
575 Vejen
580 Aabenraa
607 Fredericia
615 Horsens
621 Kolding
630 Vejle
657 Herning
661 Holstebro
665 Lemvig
671 Struer
706 Syddjurs
707 Norddjurs
710 Favrskov
727 Odder
730 Randers
740 Silkeborg
741 Samsø
746 Skanderborg
751 Århus
756 Ikast-Brande
760 Ringkøbing-Skjern
766 Hedensted
773 Morsø
779 Skive

Nuværende vægtning af
socioøkonomisk udgiftsbehov i
forhold til optimale vægtning på
25,75% i 2009
Fra side 90
1000 kr.

Pct. af
beskatningsgrundlaget
-9.840
-0,09%
0,11%
9.280
-390
-0,01%
0,08%
4.030
-0,36%
-18.620
-16.270
-0,29%
-0,41%
-28.040
-10.230
-0,31%
-0,03%
-1.420
102.300
0,40%
-0,07%
-5.130
-0,31%
-11.990
4.290
0,24%
-0,14%
-1.170
-1.970
-0,03%
-0,33%
-11.890
-10.360
-0,10%
0,07%
3.630
0,26%
41.100
-1.150
-0,22%
-0,39%
-27.080
-19.560
-0,36%
-0,07%
-5.300
0,15%
11.020
0,04%
4.070
-0,08%
-10.130
-29.400
-0,19%
-0,25%
-28.640
-18.120
-0,23%
-0,10%
-3.130
-0,11%
-3.400
-24.930
-0,43%
-0,10%
-5.040
-0,52%
-32.480
-11.190
-0,35%
-3.080
-0,02%
-31.750
-0,25%
0,06%
300
-0,40%
-33.820
0,23%
102.330
-10.390
-0,20%
-0,46%
-38.300
-35.930
-0,56%
0,02%
710
-0,24%
-15.620

Upræcise socioøkonomiske
udgiftsbehov
Jf. omtale i afsnittet
Fra side 106
1000 kr.
-53.110
33.670
-42.980
-39.460
-113.590
-70.810
-126.620
-55.680
-44.330
378.410
-147.980
-33.560
-30.360
6.950
27.570
-7.870
2.290
15.270
113.030
1.370
-42.130
-45.590
-46.390
-17.830
-20.130
-30.400
-57.140
32.850
34.550
42.260
38.910
-128.540
-8.150
-83.190
-50.550
-158.330
-121.350
2.510
-74.460
286.740
-12.290
-61.620
-60.060
-30.130
-27.690

Pct. af
beskatningsgrundlaget
-0,47%
0,41%
-0,69%
-0,74%
-2,17%
-1,28%
-1,86%
-1,70%
-1,03%
1,48%
-1,91%
-0,87%
-1,67%
0,82%
0,36%
-0,22%
0,02%
0,28%
0,71%
0,26%
-0,60%
-0,84%
-0,57%
-0,25%
-0,18%
-0,24%
-0,37%
0,28%
0,44%
1,39%
1,26%
-2,21%
-0,16%
-1,32%
-1,60%
-1,26%
-0,96%
0,47%
-0,89%
0,64%
-0,23%
-0,74%
-0,93%
-1,03%
-0,42%

215

Byrdefordelingsmæssig
konsekvens af

Omtales i rapporten side
Hvem rammes af vores
synspunkter:
787 Thisted
791 Viborg
810 Brønderslev-Dronninglund
813 Frederikshavn
820 Vesthimmerland
825 Læsø
840 Rebild
846 Mariagerfjord
849 Jammerbugt
851 Aalborg
860 Hjørring
Kommuner med tab, brutto
De 6 østjyske kommuner,
netto

Nuværende vægtning af
socioøkonomisk udgiftsbehov i
forhold til optimale vægtning på
25,75% i 2009
Fra side 90
1000 kr.

Pct. af
beskatningsgrundlaget
-8.210
-0,14%
-0,35%
-44.200
-14.870
-0,33%
0,14%
12.160
-0,24%
-11.550
1.010
0,36%
-0,62%
-23.690
-15.660
-0,28%
-0,29%
-15.190
19.980
0,07%
-0,13%
-11.560
-991.260

-170.100

Upræcise socioøkonomiske
udgiftsbehov
Jf. omtale i afsnittet
Fra side 106
1000 kr.
-34.850
-162.720
-63.890
63.260
-44.740
16.830
-38.630
-74.720
-102.970
-116.020
-63.890
-4.085.610

Pct. af
beskatningsgrundlaget
-0,58%
-1,28%
-1,42%
0,74%
-0,94%
5,98%
-1,01%
-1,34%
-1,98%
-0,43%
-0,72%

-518.150

Bemærk, tabelværdierne i disse tabeller ikke umiddelbart kan adderes på tværs af kolonnerne, idet der på forskellig
måde kan være samspil i beregningerne.
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Tabel 50

Byrdefordelingsmæssige konsekvenser af operationalisering af kriteriet nedgang i
folketallet samt af kriteriet familier i visse boliger
Byrdefordelingsmæssig
Nedgang i folketallet
Familier i visse boliger omfattende
studerende
konsekvens af nuværende
omfattende kommuner i vækst
operationalisering af
Omtales i rapporten side
Fra side 138
Fra side 146
1000 kr.
101
147
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
173
175
183
185
187
190
201
210
217
219
223
230
240
250
253
259
260
265
269
270
306
316
320
326
329
330
336
340
350
360
370

København
Frederiksberg
Ballerup
Brøndby
Dragør
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Herlev
Albertslund
Hvidovre
Høje-Taastrup
Lyngby-Taarbæk
Rødovre
Ishøj
Tårnby
Vallensbæk
Furesø
Allerød
Fredensborg
Helsingør
Hillerød
Hørsholm
Rudersdal
Egedal
Frederikssund
Greve
Køge
Halsnæs
Roskilde
Solrød
Gribskov
Odsherred
Holbæk
Faxe
Kalundborg
Ringsted
Slagelse
Stevns
Sorø
Lejre
Lolland
Næstved

-12.880
-3.900
340
-2.130
-480
9.580
4.580
7.230
-970
-1.690
14.460
1.850
15.110
3.290
4.030
-2.690
8.080
-1.970
3.940
13.350
13.590
-2.260
4.630
9.090
-1.220
-2.350
27.580
-3.720
-2.270
5.830
3.790
-1.060
-4.040
-7.740
-3.610
-6.000
-3.510
-10.930
-1.080
-2.910
-790
-3.310
-8.820

Pct. af
beskatningsgrundlaget
-0,02%
-0,02%
0,00%
-0,04%
-0,02%
0,05%
0,04%
0,21%
-0,02%
-0,04%
0,19%
0,03%
0,13%
0,06%
0,14%
-0,04%
0,36%
-0,03%
0,08%
0,19%
0,13%
-0,03%
0,07%
0,06%
-0,02%
-0,03%
0,33%
-0,04%
-0,05%
0,04%
0,10%
-0,02%
-0,09%
-0,08%
-0,07%
-0,09%
-0,08%
-0,10%
-0,03%
-0,07%
-0,02%
-0,05%
-0,08%

1000 kr.
84.490
6.680
-7.240
-8.160
-990
-830
-1.380
-3.080
-2.810
10
-3.410
-3.890
1.400
-5.950
-1.680
-4.860
-90
-3.610
-1.200
-4.340
-9.280
-2.090
-1.920
-820
-1.740
-4.950
-4.530
-6.020
-5.210
-670
-1.040
-4.660
-6.860
-5.100
-4.130
-7.290
-3.180
-5.840
-1.910
-2.730
-970
-7.620
-3.490

Pct. af
beskatningsgrundlaget
0,11%
0,04%
-0,09%
-0,16%
-0,04%
0,00%
-0,01%
-0,09%
-0,06%
0,00%
-0,04%
-0,05%
0,01%
-0,10%
-0,06%
-0,07%
0,00%
-0,05%
-0,03%
-0,06%
-0,09%
-0,03%
-0,03%
-0,01%
-0,02%
-0,07%
-0,05%
-0,07%
-0,12%
0,00%
-0,03%
-0,07%
-0,15%
-0,05%
-0,08%
-0,11%
-0,07%
-0,06%
-0,06%
-0,07%
-0,02%
-0,12%
-0,03%
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Byrdefordelingsmæssig
konsekvens af nuværende
operationalisering af
Omtales i rapporten side

Nedgang i folketallet
Familier i visse boliger omfattende
omfattende kommuner i vækst
studerende
Fra side 138
1000 kr.

376 Guldborgsund
390 Vordingborg
400 Bornholms kommune
410 Middelfart
420 Assens
430 Faaborg-Midtfyn
440 Kerteminde
450 Nyborg
461 Odense
479 Svendborg
480 Nordfyn / Bogense
482 Langeland
492 Ærø
510 Haderslev
530 Billund
540 Sønderborg
550 Tønder
561 Esbjerg
563 Fanø
573 Varde
575 Vejen
580 Aabenraa
607 Fredericia
615 Horsens
621 Kolding
630 Vejle
657 Herning
661 Holstebro
665 Lemvig
671 Struer
706 Syddjurs
707 Norddjurs
710 Favrskov
727 Odder
730 Randers
740 Silkeborg
741 Samsø
746 Skanderborg
751 Århus
756 Ikast-Brande
760 Ringkøbing-Skjern
766 Hedensted
773 Morsø
779 Skive
787 Thisted
791 Viborg

23.360
-5.550
-2.100
-3.450
-940
-2.370
-2.090
-3.690
-26.680
-6.650
-2.880
-1.700
-170
2.590
2.250
-8.520
4.140
22.570
830
10.050
-4.100
2.560
-6.400
-9.570
-9.590
-10.740
-8.270
4.370
2.400
1.830
-3.620
2.940
-1.820
-980
-6.390
-4.590
70
-2.200
-39.370
-4.150
12.960
-3.560
1.540
24.360
-2.340
-8.410

Pct. af
beskatningsgrundlaget
0,28%
-0,09%
-0,04%
-0,07%
-0,02%
-0,03%
-0,06%
-0,09%
-0,10%
-0,09%
-0,08%
-0,09%
-0,02%
0,03%
0,06%
-0,08%
0,08%
0,14%
0,16%
0,14%
-0,08%
0,03%
-0,09%
-0,09%
-0,08%
-0,07%
-0,07%
0,06%
0,08%
0,06%
-0,06%
0,06%
-0,03%
-0,03%
-0,05%
-0,04%
0,01%
-0,03%
-0,09%
-0,08%
0,16%
-0,06%
0,05%
0,37%
-0,04%
-0,07%

Fra side 146
1000 kr.
-4.700
-5.940
-3.960
-4.220
-4.070
-5.230
-2.580
-3.830
52.830
2.800
-2.750
-2.230
-10
-5.130
-2.900
-8.560
-4.200
-4.870
-260
-4.980
-4.670
-6.780
-5.910
-3.730
-600
-7.170
-1.420
1.470
-1.160
-2.270
-4.990
-3.830
-1.910
-1.450
-5.920
-2.210
-710
-2.380
117.680
-3.110
-4.370
-4.010
-2.290
-2.860
-3.410
-3.000

Pct. af
beskatningsgrundlaget
-0,06%
-0,09%
-0,07%
-0,08%
-0,07%
-0,08%
-0,08%
-0,09%
0,21%
0,04%
-0,07%
-0,12%
0,00%
-0,07%
-0,08%
-0,08%
-0,08%
-0,03%
-0,05%
-0,07%
-0,09%
-0,08%
-0,08%
-0,03%
0,00%
-0,05%
-0,01%
0,02%
-0,04%
-0,07%
-0,09%
-0,07%
-0,03%
-0,05%
-0,05%
-0,02%
-0,13%
-0,03%
0,26%
-0,06%
-0,05%
-0,06%
-0,08%
-0,04%
-0,06%
-0,02%
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Byrdefordelingsmæssig
konsekvens af nuværende
operationalisering af
Omtales i rapporten side

Nedgang i folketallet
Familier i visse boliger omfattende
omfattende kommuner i vækst
studerende
Fra side 138
1000 kr.

810 Brønderslev-Dronninglund
813 Frederikshavn
820 Vesthimmerland
825 Læsø
840 Rebild
846 Mariagerfjord
849 Jammerbugt
851 Aalborg
860 Hjørring
Kommuner med tab, brutto
De 6 østjyske kommuner,
netto

6.790
1.080
19.050
510
-560
1.660
14.940
-22.820
-4.960
-313.560
-16.770

Pct. af
beskatningsgrundlaget
0,15%
0,01%
0,40%
0,18%
-0,01%
0,03%
0,29%
-0,08%
-0,06%

Fra side 146
1000 kr.
-2.960
-7.350
-2.930
-240
-1.700
-3.370
-2.300
51.950
-2.490
-319.490

Pct. af
beskatningsgrundlaget
-0,07%
-0,09%
-0,06%
-0,09%
-0,04%
-0,06%
-0,04%
0,19%
-0,03%

-16.950

Bemærk, tabelværdierne i disse tabeller ikke umiddelbart kan adderes på tværs af kolonnerne, idet der på forskellig
måde kan være samspil i beregningerne.
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Tabel 51

Byrdefordelingsmæssige konsekvens af aldersfordeling vedr. førtidspension og
kontanthjælp samt af manglende anlægskriterium
Byrdefordelingsmæssig
Manglende tilpasning af
Manglende anlægskriterium
konsekvens af
socioøkonomisk udgiftsbehov ved
aldersfordeling vedr. Førtidspension
og kontanthjælp
Omtales i rapporten side
Fra side 151
Fra side 156
1000 kr.
101
147
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
173
175
183
185
187
190
201
210
217
219
223
230
240
250
253
259
260
265
269
270
306
316
320
326
329
330
336
340
350
360

København
Frederiksberg
Ballerup
Brøndby
Dragør
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Herlev
Albertslund
Hvidovre
Høje-Taastrup
Lyngby-Taarbæk
Rødovre
Ishøj
Tårnby
Vallensbæk
Furesø
Allerød
Fredensborg
Helsingør
Hillerød
Hørsholm
Rudersdal
Egedal
Frederikssund
Greve
Køge
Halsnæs
Roskilde
Solrød
Gribskov
Odsherred
Holbæk
Faxe
Kalundborg
Ringsted
Slagelse
Stevns
Sorø
Lejre
Lolland

148.100
14.370
-7.100
-2.030
-1.350
-5.420
-3.460
-590
-2.210
-920
-3.000
540
-6.410
-4.060
750
-370
500
-5.740
-2.220
-490
-4.530
-4.030
-5.360
-10.510
-420
-3.130
90
-2.330
80
-2.480
390
-470
-1.120
1.620
660
-530
980
-1.660
170
-420
90
-2.390

Pct af
beskatningsgrundlaget
0,19%
0,08%
-0,09%
-0,04%
-0,05%
-0,03%
-0,03%
-0,02%
-0,05%
-0,02%
-0,04%
0,01%
-0,06%
-0,07%
0,03%
-0,01%
0,02%
-0,07%
-0,05%
-0,01%
-0,04%
-0,05%
-0,08%
-0,07%
-0,01%
-0,05%
0,00%
-0,03%
0,00%
-0,02%
0,01%
-0,01%
-0,02%
0,02%
0,01%
-0,01%
0,02%
-0,02%
0,01%
-0,01%
0,00%
-0,04%

1000 kr.
-63.950
-44.930
3.340
2.560
1.030
5.010
-3.730
1.720
1.970
1.490
3.760
-9.540
4.640
3.060
1.110
-12.690
-3.280
2.350
1.290
2.480
4.670
-5.620
1.890
3.840
1.960
3.150
2.610
-1.740
2.500
5.610
1.140
3.020
3.200
-70
-5.670
3.470
-3.700
5.310
1.880
-1.130
-7.930
4.960

Pct af
beskatningsgrundlaget
-0,08%
-0,25%
0,04%
0,05%
0,04%
0,03%
-0,03%
0,05%
0,05%
0,04%
0,05%
-0,13%
0,04%
0,05%
0,04%
-0,19%
-0,15%
0,03%
0,03%
0,03%
0,05%
-0,07%
0,03%
0,03%
0,03%
0,05%
0,03%
-0,02%
0,06%
0,04%
0,03%
0,04%
0,07%
0,00%
-0,12%
0,05%
-0,08%
0,05%
0,06%
-0,03%
-0,18%
0,08%
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Byrdefordelingsmæssig
konsekvens af

Omtales i rapporten side

Manglende tilpasning af
socioøkonomisk udgiftsbehov ved
aldersfordeling vedr. Førtidspension
og kontanthjælp
Fra side 151
1000 kr.

370 Næstved
376 Guldborgsund
390 Vordingborg
400 Bornholms kommune
410 Middelfart
420 Assens
430 Faaborg-Midtfyn
440 Kerteminde
450 Nyborg
461 Odense
479 Svendborg
480 Nordfyn / Bogense
482 Langeland
492 Ærø
510 Haderslev
530 Billund
540 Sønderborg
550 Tønder
561 Esbjerg
563 Fanø
573 Varde
575 Vejen
580 Aabenraa
607 Fredericia
615 Horsens
621 Kolding
630 Vejle
657 Herning
661 Holstebro
665 Lemvig
671 Struer
706 Syddjurs
707 Norddjurs
710 Favrskov
727 Odder
730 Randers
740 Silkeborg
741 Samsø
746 Skanderborg
751 Århus
756 Ikast-Brande
760 Ringkøbing-Skjern
766 Hedensted
773 Morsø
779 Skive

1.300
-1.730
-1.620
-910
-1.940
-2.290
-4.290
-2.300
-2.060
4.410
-1.360
-660
-1.420
-900
-3.650
-2.430
-10.580
-3.790
190
130
-5.550
-5.440
-2.700
-1.740
1.600
-1.270
-3.630
-3.580
-3.590
-3.010
-880
-1.540
-2.040
-890
-730
-1.270
-1.280
-310
980
28.250
-1.840
-7.270
-3.290
-2.250
-4.510

Pct af
beskatningsgrundlaget
0,01%
-0,02%
-0,03%
-0,02%
-0,04%
-0,04%
-0,06%
-0,07%
-0,05%
0,02%
-0,02%
-0,02%
-0,08%
-0,11%
-0,05%
-0,07%
-0,10%
-0,07%
0,00%
0,02%
-0,08%
-0,10%
-0,03%
-0,02%
0,01%
-0,01%
-0,02%
-0,03%
-0,05%
-0,10%
-0,03%
-0,03%
-0,04%
-0,01%
-0,02%
-0,01%
-0,01%
-0,06%
0,01%
0,06%
-0,04%
-0,09%
-0,05%
-0,08%
-0,07%

Manglende anlægskriterium

Fra side 156
1000 kr.
-16.050
6.150
4.130
4.080
-11.610
2.600
3.960
1.490
2.350
12.820
4.540
1.940
1.820
970
3.890
1.530
5.180
3.020
7.010
190
3.170
-230
4.030
3.130
-19.820
5.020
-4.890
4.440
3.300
1.560
1.500
1.890
3.220
-14.930
750
6.290
-6.070
490
-12.640
18.850
2.100
3.400
-16.790
1.940
3.380

Pct af
beskatningsgrundlaget
-0,14%
0,07%
0,07%
0,08%
-0,22%
0,05%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,06%
0,05%
0,10%
0,11%
0,05%
0,04%
0,05%
0,06%
0,04%
0,04%
0,05%
0,00%
0,05%
0,04%
-0,18%
0,04%
-0,03%
0,04%
0,04%
0,05%
0,05%
0,03%
0,06%
-0,24%
0,02%
0,05%
-0,05%
0,09%
-0,15%
0,04%
0,04%
0,04%
-0,26%
0,07%
0,05%
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Byrdefordelingsmæssig
konsekvens af

Omtales i rapporten side

Manglende tilpasning af
socioøkonomisk udgiftsbehov ved
aldersfordeling vedr. Førtidspension
og kontanthjælp
Fra side 151
1000 kr.

787 Thisted
791 Viborg
810 Brønderslev-Dronninglund
813 Frederikshavn
820 Vesthimmerland
825 Læsø
840 Rebild
846 Mariagerfjord
849 Jammerbugt
851 Aalborg
860 Hjørring
Kommuner med tab, brutto
De 6 østjyske kommuner,
netto

-3.240
-2.520
-3.250
-2.010
-4.210
-40
-930
-2.530
-1.430
5.180
-5.120
-210.570
-6.750

Pct af
beskatningsgrundlaget
-0,05%
-0,02%
-0,07%
-0,02%
-0,09%
-0,01%
-0,02%
-0,05%
-0,03%
0,02%
-0,06%

Manglende anlægskriterium

Fra side 156
1000 kr.
3.450
5.430
2.520
5.150
2.700
310
1.540
2.800
2.640
14.470
4.740
-267.010

Pct af
beskatningsgrundlaget
0,06%
0,04%
0,06%
0,06%
0,06%
0,11%
0,04%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%

-47.790

Bemærk, tabelværdierne i disse tabeller ikke umiddelbart kan adderes på tværs af kolonnerne, idet der på forskellig
måde kan være samspil i beregningerne.
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Tabel 52 Byrdefordelingsmæssige konsekvenser af uaktuelle data
Byrdefordelingsmæssig
Uaktuelle data
konsekvens af
Omtales i rapporten side
Fra side 160
1000 kr.
101
147
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
173
175
183
185
187
190
201
210
217
219
223
230
240
250
253
259
260
265
269
270
306
316
320
326
329
330
336
340
350
360
370
376
390
400

København
Frederiksberg
Ballerup
Brøndby
Dragør
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Herlev
Albertslund
Hvidovre
Høje-Taastrup
Lyngby-Taarbæk
Rødovre
Ishøj
Tårnby
Vallensbæk
Furesø
Allerød
Fredensborg
Helsingør
Hillerød
Hørsholm
Rudersdal
Egedal
Frederikssund
Greve
Køge
Halsnæs
Roskilde
Solrød
Gribskov
Odsherred
Holbæk
Faxe
Kalundborg
Ringsted
Slagelse
Stevns
Sorø
Lejre
Lolland
Næstved
Guldborgsund
Vordingborg
Bornholms kommune

-120.050
-8.990
690
16.590
290
10.550
1.510
5.070
11.690
14.310
9.240
-15.900
14.330
7.900
3.880
-2.930
-300
2.420
3.030
7.170
10.910
-10.210
5.010
6.080
-9.770
-5.880
9.650
-14.440
-2.050
-680
-940
7.450
150
-14.500
-5.530
-7.020
-15.700
-3.840
1.300
-3.310
-3.230
37.250
-14.250
18.620
8.520
20.020

Pct af
beskatningsgrundlaget
-0,15%
-0,05%
0,01%
0,32%
0,01%
0,06%
0,01%
0,14%
0,27%
0,35%
0,12%
-0,22%
0,13%
0,14%
0,13%
-0,04%
-0,01%
0,03%
0,06%
0,10%
0,11%
-0,13%
0,08%
0,04%
-0,14%
-0,09%
0,12%
-0,17%
-0,05%
0,00%
-0,02%
0,11%
0,00%
-0,15%
-0,11%
-0,10%
-0,34%
-0,04%
0,04%
-0,08%
-0,07%
0,61%
-0,13%
0,23%
0,14%
0,38%
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Byrdefordelingsmæssig
konsekvens af
Omtales i rapporten side

Uaktuelle data
Fra side 160
1000 kr.

410 Middelfart
420 Assens
430 Faaborg-Midtfyn
440 Kerteminde
450 Nyborg
461 Odense
479 Svendborg
480 Nordfyn / Bogense
482 Langeland
492 Ærø
510 Haderslev
530 Billund
540 Sønderborg
550 Tønder
561 Esbjerg
563 Fanø
573 Varde
575 Vejen
580 Aabenraa
607 Fredericia
615 Horsens
621 Kolding
630 Vejle
657 Herning
661 Holstebro
665 Lemvig
671 Struer
706 Syddjurs
707 Norddjurs
710 Favrskov
727 Odder
730 Randers
740 Silkeborg
741 Samsø
746 Skanderborg
751 Århus
756 Ikast-Brande
760 Ringkøbing-Skjern
766 Hedensted
773 Morsø
779 Skive
787 Thisted
791 Viborg
810 Brønderslev-Dronninglund
813 Frederikshavn
820 Vesthimmerland
825 Læsø

-7.480
-1.200
3.420
-980
-370
790
4.200
-5.500
9.840
4.990
8.450
4.870
7.430
18.800
24.160
180
6.320
-9.280
6.200
-2.080
-41.350
-10.800
-10.280
-5.280
-890
15.800
2.780
-5.450
4.150
-9.230
-2.030
-15.880
-17.710
2.960
-12.540
-28.680
-1.200
4.050
-15.430
11.540
12.300
19.620
-12.640
3.750
26.220
5.470
3.310

Pct af
beskatningsgrundlaget
-0,14%
-0,02%
0,05%
-0,03%
-0,01%
0,00%
0,05%
-0,14%
0,54%
0,59%
0,11%
0,13%
0,07%
0,35%
0,15%
0,03%
0,09%
-0,17%
0,08%
-0,03%
-0,38%
-0,08%
-0,07%
-0,05%
-0,01%
0,52%
0,09%
-0,09%
0,08%
-0,15%
-0,06%
-0,13%
-0,14%
0,55%
-0,15%
-0,06%
-0,02%
0,05%
-0,24%
0,40%
0,19%
0,33%
-0,10%
0,08%
0,30%
0,12%
1,18%
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Byrdefordelingsmæssig
konsekvens af
Omtales i rapporten side

Uaktuelle data
Fra side 160
1000 kr.

840 Rebild
846 Mariagerfjord
849 Jammerbugt
851 Aalborg
860 Hjørring
Kommuner med tab, brutto
De 6 østjyske kommuner,
netto

1.200
2.200
9.170
-4.930
22.800
-480.730

Pct af
beskatningsgrundlaget
0,03%
0,04%
0,18%
-0,02%
0,26%

-62.390

Bemærk, tabelværdierne i disse tabeller ikke umiddelbart kan adderes på tværs af kolonnerne, idet der på forskellig
måde kan være samspil i beregningerne.

