Et mere præcist socialt udgiftsbehov
De 6 østjyske kommuner fremlagde i 2010 forskellige analyser med kritik af den generelle
udligningsordning, som Finansieringsudvalget forholdt sig til i 2012. Nærværende rapport
er en opfølgning på den tidligere kritik og på Finansieringsudvalgets svar herpå. Men
herudover giver rapporten et bud på, hvilke sociale kriterier, der i særlig grad giver
anledning til et upræcist socialt udgiftsbehov, som i alt for forskelligt omfang opfanger
kommunernes sociale behov i landets kommuner. Især de meget bymæssige kommuners
behov dækkes i overdrevet omfang, medens behovet i kommuner med store landdistrikter
dækkes langt dårligere. En væsentlig del af denne skævhed skyldes manglende hensyn til
udbudseffekter. Det undersøges, hvilke tungtvejende kriterier, der er årsag til
skævdelingen. Det konstateres, at der mangler gode kriterier, som kan opfange de sociale
udgiftsbehov i landdistrikterne. Kriteriet ”beregnet nedgang i folketallet” hæver ganske vist
det beregnede sociale udgiftsbehov i nogle landlige kommuner, men er uegnet som
erstatning for et reelt socialt kriterie. Det udligner uden god sammenhæng med de sociale
udgifter og i de kommende år vil kriteriet medføre voldsomme forskydninger mellem en
række yderkommuner, og som ikke har baggrund i ændrede behov. Samtidig bidrager
kriteriet ikke til et mere præcist udgiftsbehov i landlige kommuner uden fald i folketallet,
hvorved disse kommuner dækkes særligt mangelfuldt af det beregnede udgiftsbehov.
Finansieringsudvalget opfordres derfor til at justere beregningen af det samlede sociale
udgiftsbehov, blandt andet ved at finde velegnede kriterier, således at det sociale
udgiftsbehov kan dække de faktiske socialudgifter mere ensartet i hele landet.
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Indledning
De 6 østjyske kommuner fremlagde i februar 2010 beregninger1, som viste, at det sociale udgiftsbehov
beregnes systematisk lavere i kommuner med omfattende landdistrikter end i de mere bymæssige
kommuner målt i forhold til kommunernes faktiske socialudgifter, og at dette har afgørende betydning for
kommunernes serviceudgifter. Senere samme år fremlagt de 6 østjyske kommuner en rapport2, som viste, at
regressionstekniske problemer i de bagvedliggende regressionsanalyser som følge af udbudseffekter er en
væsentlig medvirkende årsag hertil.
Finansieringsudvalget har i betænkning 15333 blandt andet forholdt sig til de fremførte synspunkter fra de 6
østjyske kommuner, hvilket førte til justeringer i udligningsordningen. Nærværende rapport er en opfølgning
på Finansieringsudvalgets svar herpå.
Med rapporten går de 6 østjyske kommuner et skridt videre, idet der gives et bud på, hvilke sociale kriterier,
der i særlig grad giver anledning til et upræcist socialt udgiftsbehov. Det konstateres, at det sociale
udgiftsbehov dækkes i overdrevet omfang i de meget bymæssige kommuner og omvendt giver en
mangelfuld dækning i kommuner med omfattende landdistrikter.
En væsentlig del af denne skævhed kan forklares med, at Finansieringsudvalgets analyser ikke i
tilstrækkeligt omfang tager højde for de såkaldte udbudseffekter. Rapporten udpeger de tungtvejende
kriterier, der er årsag til skævdelingen blandt andet via udbudseffekterne.
Det konstateres, at der mangler gode kriterier, som kan opfange de sociale udgiftsbehov i landdistrikterne og
at dette ikke er løst ved kriteriet ”beregnet nedgang i folketallet”. Dette kriterie hæver ganske vist det
beregnede sociale udgiftsbehov i nogle landlige kommuner, men kun i nogle landlige kommuner.
Kriteriet er uegnet som erstatning for et reelt socialt kriterie. Det udligner uden god sammenhæng med de
sociale udgifter og i de kommende år vil kriteriet medføre voldsomme forskydninger mellem en række
yderkommuner, som ikke har baggrund i ændrede behov.
Samtidig bidrager kriteriet ikke til et mere præcist udgiftsbehov i landlige kommuner uden fald i folketallet.
Landlige kommuner uden fald i folketallet er de hårdest ramte kommuner af det upræcise sociale
udgiftsbehov.
I nærværende rapport undersøges ubalancen mellem det beregnede sociale udgiftsbehov og de faktiske
socialudgifter netop i lyset af kommunernes landdistriktsgrad. Beregningerne er udført på nye 2016 data. De
centrale punkter er følgende:
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Effekten af de sociale kriterier undersøges, herunder udpeges de kriterier, der flytter
udligningskroner mod de mest bymæssige kommuner.



Udligning flyttes fortsat mod de helt bymæssige kommuner på bekostning af kommuner med
omfattende landdistrikter og dette sker uden baggrund i kommunernes faktiske socialudgifter.



Kriteriet beregnet nedgang i folketallet flytter udligningskroner mod et antal kommuner med faldende
folketal, men uden nogen god sammenhæng med de faktiske sociale udgifter.



Kriteriet beregnet nedgang i folketallet vil give helt vilkårlige udsving i udligningen i de kommende år
som følge af mere stabil folketal i mange kommuner.

Østjysk rapport om udligning og tilskud, 6 østjyske kommuner februar 2010, side 106-150, www.rimeligudligning.nu
Ressourcevariables påvirkning af regressionsanalyser, teknisk rapport, 6 østjyske kommuner november 2010,
www.rimeligudligning.nu
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Betænkning 1533, Kommunale udgiftsbehov og andre udligningsspørgsmål, Finansieringsudvalget marts 2012
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Kommuner med landdistrikter og uden beregnet nedgang i folketallet, hvor de sociale kriterier ikke
opfanger reelle sociale udgiftsbehov, lider herved betydende byrdefordelingsmæssige tab

Finansieringsudvalget opfordres derfor til at justere beregningen af det samlede sociale udgiftsbehov, blandt
andet ved at finde velegnede kriterier, således at det sociale udgiftsbehov kan dække de faktiske
socialudgifter mere ensartet i hele landet
Trods justeringen af udligningsordningen i 2012 favoriserer beregningen af det sociale udgiftsbehov således
fortsat i særlig grad de mest bymæssige kommuner på bekostning af kommuner med betydende
landdistrikter. Dette sker til trods for, at det netop er kommuner med mest betydende landdistrikter, som har
de største sociale udgifter.
Nedenstående Tabel 1 viser i første række de gennemsnitlige socialudgifter pr. indbygger i kommunerne
opdelt i fire grupper efter landdistriktsgrad, den anden række viser udligningen pr. indbygger som følge af de
sociale kriterier, medens den sidste række viser kommunernes socialudgifter efter udligning. Såfremt der
havde været 100 % udligning af de sociale udgifter, burde de sociale udgifter efter udligning være ens i alle
fire kommunegrupper, eller i det mindste nogenlunde proportionale med de sociale udgifter, men det er det
tydeligvis ikke.
13 helt bymæssige kommuner med en landdistriktsgrad på 0 og 17.152 kr. pr. indbygger i socialudgifter
modtager 1.863 kr. pr. indbygger i udligning som følge af de sociale kriterier. Den bedre udligning skyldes
ikke at disse kommuner har højere socialudgifter, tværtimod. Men alligevel forskyder 6 ud af 14 sociale
kriterier byrdefordelingen til fordel for disse kommuner. Resterende socialudgifter, som ikke dækkes af
udligning via de sociale kriterier og som kommunerne dermed selv må finansiere udgør hermed kun 15.290
kr. og dermed væsentlig mindre end i de tre øvrige grupper af kommuner.4
Tabel 1

Sociale udgifter og udligningseffekt af sociale kriterier fordelt på kommuner efter
landdistrikts grad

Kr. / indbygger

Sociale udgifter
Udligningseffekt af
sociale kriterier
Socialudgifter efter
udligning

Landdist
=0

Landdist
0-0,2

Landdist
0,2-0,4

Landdist
>0,4

Landdist
>0,4 med
nedgang i
folketallet

Landdist.
>0,4 uden
nedgang i
folketallet

13 kommuner

25 kommuner

30 kommuner

30 kommuner

17.152

18.029

18.407

19.368

20.078

17.325

-1.863

429

770

85

-1.088

3.430

15.290

18.459

19.177

19.454

18.990

20.755

30 kommuner med en landdistriktsgrad over 0,4 må derimod selv finansiere 19.454 kr. pr. indbygger efter at
have afleveret 85 kr. pr. indbygger i social udligning som følge af de sociale kriterier.
Dette dækker imidlertid over, at 22 af de 30 landdistriktsprægede kommuner med højere socialudgifter,
kompenseres via kriteriet beregnet nedgang i folketallet, hvorefter de selv må finansiere 18.990 kr. pr.
indbygger, som vist i næstyderste kolonne. De to yderste kolonner på grøn baggrund viser kommunerne
med landdistriktsgrad over 0,4, men opdelt på kommuner med og uden beregnet nedgang i folketallet.
Kriteriet beregnet nedgang i folketallet er et uegnet kriterie til at opfange sociale behov. Kriteriet fordeler 1,8
mia. kr. til kommuner med nedgang i folketallet, men uden god sammenhæng med de faktiske socialudgifter.
Således oplever nogle af disse kommuner i de kommende år en stabilisering i folketallet, hvorved den
beregnede nedgang i folketallet bliver mindre. Hermed falder deres beregnede udgiftsbehov ganske
4
Hertil kommer ganske vist eventuelle ekstra socialt betingede serviceudgifter, men der er ikke belæg vor, at disse er større i
kommuner, som har de laveste egentlige socialeudgifter, herunder specialundervisning og udgifter til udsatte børn og voksne.

4

væsentligt, men det gør deres reelle sociale udgiftsbehov ikke. De kommuner, som fortsat har fald i
folketallet vil til gengæld overtage hele kompensationen på 1,8 mia. kr. Problemet er, at kriteriet ikke har god
sammenhæng med de sociale udgifter og derfor kompenserer vilkårligt.
De resterende 8 ud af 30 kommuner med landdistriktsgrad over 0,4 og som i dag ikke har beregnet nedgang
i folketallet, får ikke del i denne udligning, og må derfor aflevere 3.430 kr. pr. indbygger i udligning som følge
af de sociale kriterier. Ganske vist er deres sociale udgifter pr. indbygger relativt lave, men samlet set er
disse kommuner de hårdest ramte af den upræcise sociale udligning, idet socialudgifter til egenfinansiering
er højere end i øvrige grupper.
Denne skæve byrdefordeling er en følge af valg og vægtning af sociale kriterier, hvoraf nogle af de mest
effektive ikke har sammenhæng med de sociale udgifter, men snarere dækker forskelle i serviceudgifter som
især er en følge af kommunernes forskellige økonomiske vilkår, og som i vidt omfang er skabt af
udbudseffekter blandt andet fra udligningssystemet selv.
De byrdefordelingsmæssige konsekvenser af det upræcise sociale udgiftsbehov er et af flere kritikpunkter,
som de 6 østjyske kommuner retter imod udligningsordningerne. Kritikpunkterne bør vurderes i et samlet
hele for at forstå skævheden i den samlede byrdefordeling5, men af hensyn til overskueligheden behandler
dette notat alene kritikpunktet vedrørende det sociale udgiftsbehov.
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De 6 østjyske kommuner planlægger at fremlægge flere rapporter i sommeren 2016, som fokuserer på forskellige sider af
udligningssystemet. Isoleret set, kan afhjælpning af et enkelt kritikpunkt måske føre til en forskydning i byrdefordelingen, som er
uønskelig. Derfor bør de byrdefordelingsmæssige konsekvenser vurderes i sammenhæng.
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Samlet vurdering af det sociale udgiftsbehov
I dette afsnit sammenlignes det samlede sociale udgiftsbehov med de faktiske socialudgifter.
Indledningsvis drøftes muligheder og vanskeligheder ved denne sammenligning som følge af det
overlappende udgiftsbehov6.
Dernæst redegøres for datagrundlaget for undersøgelsen og endelig foretages den indledende
sammenligning, hvor det vises, at kommuner med omfattende landdistrikter får beregnet et udgiftsbehov,
som i langt mindre omfang er dækkende i forhold til de sociale udgifter end det er tilfældet for de mest
bymæssige kommuner.
Medens de bagvedliggende analyser er gode til at skelne mellem de forskellige udgiftsbehov i de
bymæssige kommuner, er analyserne betydeligt dårligere til at skelne mellem udgiftsbehov i kommuner med
omfattende landdistrikter, og dermed også dårlige til at skelne mellem udgiftsbehov i bymæssige og
landdistriktsmæssige kommuner.

Om at sammenligne det sociale udgiftsbehov med de sociale udgifter
Finansieringsudvalget har ved flere lejligheder fremlagt en sammenligning af det sociale udgiftsbehov med
de faktiske socialudgifter med hensyn til størrelse og variation.
Dette fremgår eksempelvis i Finansieringsudvalgets opfølgende rapport 2009, hvor arbejdsgruppen om
kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov konstaterer, at der samlet set er ”en pæn sammenhæng
mellem kommunernes sociale udgifter og det opgjorte kommunale socioøkonomiske udgiftsbehov”.
Figur 1 Sociale udgifter i 1000 kr., korrigeret for overgangsordning

Kilde 1 Finansieringsudvalgets opfølgende rapport 2009, Bilag B, side 10

6
Udgiftsbehovet er overlappende, idet de sociale udgifter indgå både i beregningen af det aldersbestemte udgiftsbehov og det sociale
udgiftsbehov.
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I samme rapport foretages også en vurdering af, om det samlede sociale udgiftsbehov nogenlunde følger
størrelsen af de samlede sociale udgifter, hvorom arbejdsgruppen skriver:
”Den samlede andel af udgifterne set i forhold til de samlede kommunale udgifter svarer niveaumæssigt godt
overens med den samlede vægtning af kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov i opgørelsen af
kommunernes udgiftsbehov i det generelle tilskuds- og udligningssystem. Vægten udgjorde således 30 pct. i
2007 og stiger med 0,25 procentpoint pr. år, således at vægten udgør 30,75 pct. i tilskudsåret 2010.
Den årlige stigning på 0,25 procentpoint pr. år var bl.a. baseret på en forventning om stigende udgifter til
førtidspensionsområdet som følge af tidligere omlægninger af refusionsreglerne.
Førtidspensionsudgifterne udgjorde i 2003 4,7 pct. af kommunernes samlede nettodrifts- og anlægsudgifter.
I 2007 var den tilsvarende andel på 5,7. Det svarer altså til en årlig stigning på 0,25 procentpoint pr. år i
perioden 2003-2007. Den forudsatte årlige stigning på baggrund af udviklingen i førtidspensionsudgifterne
svarer således med den udvikling, som har fundet sted i udgifterne i perioden 2003-2007.”7
En række fynske kommuner sammenlignede i 2009 de sociale udgifter med de sociale udgiftsbehov og
konkluderede herudfra, at de fynske kommuners sociale udgiftsbehov var beregnet for lavt i forhold til
kommunernes sociale udgifter. De fynske kommuners sammenligning blev tilbagevist af Indenrigs- og
socialministeriet som ensidig og misforstået. Udligningsordningen skulle ifølge ministeriet ses i sin helhed.”8
Det faglige problem i en sådan sammenligning er, at udgiftsbehovet, som anvendes i udligningsberegningen,
er opstillet som et overlappende udgiftsbehov, idet udligningen i forhold til sociale udgifter sker både via det
sociale udgiftsbehov og via det aldersbestemte udgiftsbehov.
Det aldersbestemte udgiftsbehov skal tage højde for den uens alderssammensætning, der findes i
kommunerne og beregnes ud fra enhedsbeløb, som i 2016 udgør 67,75 % af de samlede
landsgennemsnitlige nettodrifts- og anlægsudgifter, herunder også de sociale udgifter. Det betyder, at et
udgiftsbehov svarende til 67,75 % af de sociale udgifter fordeles efter alderskriterier. Dette forekommer i
princippet rimeligt, eftersom sandsynligheden for eksempelvis at få tildelt specialundervisning, eller få
tilkendt førtidspension naturligvis er temmelig afhængig af alderen.9
Det sociale udgiftsbehov skal tage højde for det udgiftspres, som kan henføres til kommunernes samlede
sociale og socioøkonomiske struktur og vilkår. De resterende 32,25 % af det samlede udgiftsbehov fordeles
derfor ud fra sociale kriterier.
En del af de socialt betingede udgifter ligger naturligvis på de sociale konti10, herunder eksempelvis kontoen
for specialundervisning, men det vil uden tvivl også være dyrere at drive almindelig folkeskole i kommuner
med store sociale problemer end i andre kommuner.
Til dækning af de konto-afgrænsede sociale udgifter indgår således både en del af det aldersbestemte
udgiftsbehov og en del af det sociale udgiftsbehov. Overlapningen mellem de to udgiftsbehov gør derfor
sammenligning af de kontoafgrænsede sociale udgifter med det sociale udgiftsbehov vanskelig, men dog
ikke nødvendigvis meningsløs.
Når det sociale udgiftsbehov i dette notat alligevel sammenlignes med de faktiske sociale udgifter, har det
følgende begrundelse:
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Finansieringsudvalgets opfølgende rapport, Finansieringsudvalget 2009, Bilag B, side 10.
Artikel i DKNYT, 13. maj 2009.
9
De udligningsmæssige konsekvenser af den valgte metode er drøftet i rapporten Mere rimelig udligning af kommunernes
aldersafhængige udgifter, 6 østjyske kommuner juni 2016.
10
Afgrænsning af de sociale konti anvendt i dette notat fremgår af bilaget side 43.
8
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1. Det aldersbestemte udgiftsbehov beregnet ud fra de sociale konti har en beskeden variation
kommunerne imellem, og har dermed begrænset indvirkning på variationen i det samlede
udgiftsbehov, som er relevant i forhold til de sociale udgifter.
2. Derimod må der i vurderingen tages hensyn til, at variationen i det sociale udgiftsbehov også skal
dække socialt afledte udgifter på de almindelige serviceområder, så som den almindelige
folkeskoledrift.
Det aldersbestemte udgiftsbehov har en beskeden variation (standardafvigelse på 1.322 kr. pr. indbygger)
sammenlignet med det sociale udgiftsbehov (standardafvigelse på 4.106 kr. pr. indbygger). Ud af variationen
i det aldersbestemte behov er det kun variationen i den andel af dette behov, som knytter sig til de sociale
konti, der kan forstyrre sammenligningen. Og standardafvigelsen af det aldersbestemte behov beregnet ud
fra de sociale konti udgør kun 155 kr. pr. indbygger ud af de 1.322 kr.11 Den forhøjelse eller sænkning af det
samlede udgiftsbehov knyttet til sociale eller socialt betingede udgifter, som nogle kommune vil have som
følge af deres alderssammensætning, vil dermed være yderst beskeden i forhold til variationen i det
beregnede sociale udgiftsbehov.
Derfor vil en vurdering af det sociale udgiftsbehov
sammenholdt med de faktiske socialudgifter alligevel kunne
give en indikation på om der er problemer med
præcisionen. En helt nøjagtig beregning af konsekvenserne
af den manglende præcision i det sociale udgiftsbehov er
ikke mulig, men kan kun sandsynliggøres.

Man kan ikke vurdere,
om kommunernes udgiftsbehov
er beregnet rimeligt ved blot at
sammenligne det samlede
beregnede udgiftsbehov med de
samlede udgifter

Ved fortolkning af resultaterne skal man naturligvis være
opmærksom på, at variationen i det sociale udgiftsbehov
ikke kun skal dække faktiske socialudgifter opgjort ved de
afgrænsede sociale konti, men tillige skal dække socialt
betingede udgifter inden for serviceområder i kontoplanen uden for de sociale konti, som f.eks. almindelig
folkeskoledrift. I nærværende notat er taget udgangspunkt i, at sådanne socialt betingede udgifter på
serviceområderne fortrinsvis forventes at ville være proportionale med størrelsen af de sociale udgifter i
øvrigt.

Man kunne alternativt overveje at foretage en sammenligning af det samlede udgiftsbehov med de samlede
udgifter12. Dette giver imidlertid anledning til mindst lige så store vanskeligheder. En umiddelbar
sammenligning af det samlede udgiftsbehov med de samlede udgifter giver nemlig ikke mening af flere
årsager.
For det første er kommunerne forpligtede til at skabe balance mellem udgifter og indtægter. Der er store
forskelle på, hvor store indtægter kommunerne har til rådighed, og der er derfor også store forskelle i
afholdte udgifter, som ikke skyldes udgiftsbehov. Regnskabstallene er derfor ikke alene udtryk for det
nødvendige behov. Ved en sammenligning af de samlede udgifter skal forskelle i udgifterne, som skyldes
forskelle i finansieringsvilkårene, derfor holdes uden for sammenligningen.
Dette problem optræder især på de mere serviceprægede områder, medens højere udgifter som følge af
bedre finansieringsvilkår kun i mindre omfang påvirker de konto-afgrænsede sociale udgifter. Ved
sammenligningen af faktiske socialudgifter med det sociale udgiftsbehov, skal man derfor være opmærksom
på, at det sociale udgiftsbehov kan være påvirket betydeligt af forskelle i serviceudgifter som følge af
finansieringsmulighederne, medens socialudgifterne kun er det i beskedent omfang.

11
Beregnet ud fra udgifternes fordeling på konti og deres fordeling på aldersgrupper ifølge oplysningerne i bilag til betænkningen om
beregning af den kommunale udligning. På tværs af kommuner inddelt efter landdistriktsandele varierer det gennemsnitlige
aldersbestemte behov knyttet til de sociale konti fra 14.154 til 14.387 kr., altså en ubetydelig variation i forhold til variationen i de sociale
udgiftsbehov.
12
I betænkning 1533, Finansieringsudvalget 2012, foretages en sådan sammenligning af de samlede behov med de samlede
nettodriftsudgifter, men da der heri ikke tages hensyn til forskelle i kommunernes finansieringsvilkår, bidrager sammenligningen ikke til
en vurdering af præcisionen i de beregnede udgiftsbehov.
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For det andet er indtægterne forholdsvis fastlåste som følge af skattestoppet. Hvis en kommune har stigende
udgifter med øget pres på de sociale udgifter, vil kommunen ikke blot kunne hæve skatten for at dække
udgifterne, men vil typisk i stedet være nødt til at skabe balance ved at sænke andre udgifter, typisk
serviceudgifterne.
Tilsvarende, hvis det sociale udgiftsbehov for det tredje, af en eller anden grund er beregnet lavt i forhold til
kommunens faktiske pres på sociale udgifter, vil det lavere sociale behov føre til lavere udligning og den
lavere udligning vil nødvendiggøre besparelser for at holde samlet balance mellem udgifter og indtægter.
Når kommuner presses økonomisk genskabes balancen typisk først ved kassefinansiering og nedsatte
anlægsudgifter. Når dette ikke længere er muligt, vil besparelser typisk ramme de almindelige
serviceudgifter, som er de budgetmæssigt mest styrbare, indtil den samlede balance er på plads. Men når
de nødvendige besparelser rammer serviceudgifterne vil balancen mellem det samlede udgiftsbehov og de
samlede udgifter være stort set upåvirket af om det sociale udgiftsbehov er beregnet for højt eller for lavt i
forhold til det faktiske sociale pres. Kun så længe balancen genskabes ved kasseforbrug, låneoptagelse
eller anlægsbesparelser, vil et upræcist socialt udgiftsbehov kunne ses ved sammenligning af det samlede
udgiftsbehov med de samlede driftsudgifter.
En umiddelbar sammenligning af de samlede udgiftsbehov med de samlede udgifter vil dermed i sig selv
være uinteressant og forudsigeligt alene ud fra finansieringsindtægterne.

Valg af datagrundlag
Til sammenligningen af de faktiske socialudgifter med det sociale udgiftsbehov anvendes det mest
opdaterede regnskab, som er fra 2014. Det har dog vist sig, at resultaterne fra dette år ikke adskiller sig
væsentligt fra tilsvarende analyser lavet på tidligere regnskabsår13
Afgrænsningen af sociale udgifter fremgår af bilaget side 64. Denne afgrænsning er en videreførelse af
Finansieringsudvalgets tidligere anvendte afgrænsning14. I forhold til Finansieringsudvalgets tidligere
afgrænsning er andelen af ældreudgifter, som vedrører voksne handicappede og dermed indgår i de sociale
konti, afgrænset ved de autoriserede grupperinger til udsatte voksne i nærværende rapport. I tidligere
analyser var det kun muligt at anvende en betydelig mindre præcis afgrænsning, hvor 17 % af
ældreudgifterne skulle repræsentere udgifter til udsatte voksne i alle kommuner15. Først fra regnskab 2013
er det muligt at anvende en afgrænsning ud fra den autoriserede kontoplan.
Eftersom det sociale udgiftsbehov for de fleste kriteriers vedkommende er baseret på datagrundlag opgjort
et par år tidligere end tilskudsåret, vælges sammenligningen med det sociale udgiftsbehov i
udligningsmodellen for 2016.
I 2014 udgjorde de samlede socialudgifter 18.212 kr. pr. indbygger i hele landet med et uvægtet gennemsnit
på 18.189 kr. og en standardafvigelse på 3.072 kr. pr. indbygger.
I udligningsmodel 2016 udgør det sociale udgiftsbehov 110,6 mia. kr. svarende til 19.439 kr. pr. indbygger.
Det samlede udgiftsbehov blev i 2016 øget med 4,6 mia. kr. som følge af refusionsomlægningen. Dette
hæver de sociale udgiftsbehov for alle kommuner afhængig af deres sociale indeks. Samtidig er vægten af
det sociale udgiftsbehov hævet fra 2014 til 2016.

13

Sammenlign f.eks. Figur 3, side 9 med tilsvarende fra tidligere år i Figur 20 og Figur 21, i bilaget side 47.
Jf. Finansieringsudvalgets opfølgende rapport 2009, Bilag 1 til notatet om arbejde i arbejdsgruppe om kommunernes
socioøkonomiske udgiftsbehov.
15
Jf. Finansieringsudvalgets opfølgende rapport, notat om arbejdet i arbejdsgruppe om kommunernes socioøkonomiske udgiftsbehov,
side 6.
14
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For at gøre det sociale udgiftsbehov så sammenligneligt som muligt med de faktiske socialudgifter i 2014 er
udgiftsbehovet derfor omregnet til i alt 107,4 mia. kr. svarende til 18.879 kr. pr. indbygger med et uvægtet
gennemsnit på 18.415 kr. pr. indbygger og en standardafvigelse på 3.987 kr. pr. indbygger.
Trods korrektionerne er det sociale udgiftsbehov således lidt højere end de faktiske socialudgifter, men den
årlige vægtændring er da også konstant 0,25 % af det samlede behov, uanset om de faktiske udgifter stiger
tilsvarende.16
For også at imødegå denne forskel er der foretaget en niveaukorrektion af det sociale udgiftsbehov, idet det
sociale behov er sænket proportionalt til niveauet af de faktiske socialudgifter på 18.189 kr. pr. indbygger.
De 4 mindre ø-kommuner, Fanø, Læsø, Samsø og Ærø er holdt ude af beregninger af gennemsnit og
regressioner, idet relativt store udsving ellers let kan påvirke beregningerne.

Den indledende sammenligning
Herefter foretages i Figur 2 en indledende sammenligning mellem de niveaukorrigerede sociale udgiftsbehov
og de faktiske socialudgifter, svarende til Finansieringsudvalgets sammenligning i Figur 1. Såvel
socialudgifter som socialt udgiftsbehov er omregnet til afvigelser fra landsgennemsnittet.
Kommuner til højre for Y-aksen har højere faktiske socialudgifter end gennemsnitligt og kommuner til venstre
for Y-aksen har lavere socialudgifter. Tilsvarende har kommuner over X-aksen højere socialt udgiftsbehov
end gennemsnittet og kommuner under X-aksen har lavere socialt udgiftsbehov end gennemsnitligt.
Figur 2 De sociale udgiftsbehov sammenholdt med faktiske socialudgifter
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For få år siden var det sociale udgiftsbehov derimod lidt mindre end de faktiske socialudgifter.
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Det sociale udgiftsbehov er naturligvis større i kommuner med store sociale udgifter. Sammenhængen er til
en vis grad proportional. Figuren svarer også indholdsmæssigt til Finansieringsudvalgets resultat i Figur 1,
dog er akserne vendt modsat. Forklaringsgraden (R2) på 0,694 svarer endvidere nogenlunde til den
Finansieringsudvalget fandt i 2007 på 0,685.
Forklaringsgraden fortæller hvor tæt sammenhængen er mellem sociale udgifter og sociale udgiftsbehov. Jo
tættere på en perfekt sammenhæng (lille afstand til tendenslinjen i figuren), jo bedre forklaringsgrad. Den
højeste tænkelige forklaringsgrad på 1,000 ville forudsætte at alle punkterne lå præcist på tendenslinjen.
En forklaringsgrad på 0,694 fortæller, at 69 % af variationen i det sociale udgiftsbehov kan forklares ved
variationen i de faktiske socialudgifter. Dette kan siges at være nogenlunde, men på den anden side er der
31 % af variationen, som ikke følger de sociale udgifter. For økonomien i den enkelte kommune spiller det en
fantastisk stor rolle, om det sociale udgiftsbehov er beregnet højere eller lavere end kommunens faktiske
socialudgifter. Eksempelvis er de faktiske sociale udgifter i Københavns Kommune 443 kr. under det
gennemsnitlige, mens udgiftsbehovet er beregnet til at være 4.231 kr. over det gennemsnittet (punktet er vist
med rød markering i figuren). Som følge af kommunens størrelse har dette stor indflydelse på beregningen
af alle kommuners udgiftsbehov, idet det sociale udgiftsbehov for København, herved beregnes 2,7 mia. kr.
højere end de faktiske socialudgifter og dermed beregnes andre kommuners behov modsvarende lavere.
Det fremgår endvidere af den viste formel i figuren, hvor meget det sociale udgiftsbehov gennemsnitligt
vokser ved højere socialudgifter. En kommune, som har 1000 kr. højere socialudgifter end
landsgennemsnitligt, får således gennemsnitligt tildelt 1.099 kr. ekstra i socialt udgiftsbehov.
Selv om der er en klar tendens til højere socialt udgiftsbehov ved højere sociale udgifter, bemærkes, at der
også er en del kommuner, hvis udgiftsbehov afviger væsentligt fra deres sociale udgifter.
Største forskel mellem det sociale udgiftsbehov og faktiske socialudgifter har den kommune, som
repræsenteres af den øverste prik i figuren. Denne kommune har faktiske socialudgifter på 24.050 kr. pr
indbygger, dvs. 5.778 kr. højere end landsgennemsnittet på 18.27217. Men kommunen får beregnet et social
udgiftsbehov, som er 12.357 kr. højere end det landsgennemsnitlige. Det sociale udgiftsbehov ligger således
6.579 kr. højere pr. indbygger end de sociale udgifter.
Modsat får en anden kommune beregnet et socialt udgiftsbehov, som ligger 4.848 kr. lavere end de faktiske
socialudgifter på 21.411 kr. pr. indbygger.
Hermed er givet et par eksempler på en systematisk forskel på tværs af landet og som blandt andet
afhænger af omfanget af landdistrikter i de enkelte kommuner, jf. senere i rapporten.
I første omfang kan tages udgangspunkt i fordelingen af kommuner på fire typer, bykommuner,
mellemkommuner, landkommuner og yderkommuner. Grupperingen hænger sammen med nærheden til
økonomiske vækstcentre mv. 18
I Figur 3 vises hvordan kommunernes sociale udgifter dækkes af det sociale udgiftsbehov i de forskellige
kommunetyper, idet kommunerne inden for hver kommunetype er sorteret efter faldende landdistriktsgrad.
De enkelte kommuner vises som søjler, der repræsenterer kommunens sociale udgiftsbehov opgjort i
procent af kommunens faktiske socialudgifter.
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Uvægtet gennemsnit eksklusiv 4 ø-kommuner.
Der henvises til landdistriktsprogrammet for yderligere begrundelse. Fordelingen af kommunerne på kommunetyper fremgår af Socialog Indenrigsministeriets nøgletal på www.noegletal.dk
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Dækningsgrad af sociale udgiftsbehov i forhold til socialudgifter fordelt efter
landdistriktsgrad inden for de fire kommunetyper
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Flere bykommuner og et par mellemkommuner har dækningsgrad, som overstiger 120 % af de faktiske
socialudgifter, medens flere kommuner har en dækningsgrad på under 80 % af kommunernes faktiske
socialudgifter.
Den anvendte procentberegning tager hensyn til, at kommuner med høje sociale udgifter kan forventes at
have forholdsvis tilsvarende høje socialt betingede serviceudgifter. 20 % ekstra i dækningsgrad
repræsenterer således et større kronebeløb pr. indbygger i kommuner
med store sociale udgifter end i kommuner med små sociale udgifter.
Når Ishøj Kommune eksempelvis får beregnet et udgiftsbehov, som
er 21,9 % højere end de sociale udgifter udgør dette 5.338 kr. pr.
indbygger, medens Frederiksberg Kommunes behov, som er 22,6 %
højere end de sociale udgifter, udgør 3.052 kr. mere pr. indbygger
end de sociale udgifter.

Det sociale udgiftsbehov
dækker systematisk de
faktiske udgifter langt
dårligere på landet end i
byerne.

Og omvendt, når Jammerbugt Kommunes behov udgør 76,9 % af de
sociale udgifter svarer dette til 4.951 kr. mindre pr. indbygger, medens Lejres 76,1 % af de sociale udgifter
svarer til 3.691 kr. mindre pr. indbygger end de sociale udgifter.
Højeste gennemsnitlige niveau ses i gruppen af yderkommunerne efterfulgt af bykommuner,
mellemkommuner og laveste niveau i landkommunerne.
Det mest bemærkelsesværdige er imidlertid, at dækningsgraden tilsyneladende afhænger meget af
landdistriktsgraden, som er vist med sort stregmarkering. Dækningsgraden varierer således ikke alene på
tværs af landet afhængig af kommunetypen. Også når man ser på kommunerne inden for hver af disse
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kommunetyper, fremgår det, at kommunernes sociale udgifter ret systematisk dækkes forskelligt afhængigt
af landdistriktsgraden.

Beregningen af socialt behov afhænger af landdistriktsgraden
I det følgende vises, at sammenhæng i Figur 2 mellem socialt udgiftsbehov og faktiske socialudgifter er
voldsomt afhængig af de enkelte kommuners landdistriktsgrad.
13 kommuner har en landdistriktsgrad på 0, dvs. de har ikke landdistrikter overhovedet. De 13 kommuner
fordeler sig både på kommuner med lave og kommuner med høje sociale udgifter.
Figur 4

De sociale udgiftsbehov sammenholdt med faktiske socialudgifter
Kommune med landdistriktsgrad = 0
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Det fremgår af Figur 4, at sammenhængen mellem faktiske socialudgifter og udgiftsbehov her er helt
anderledes end sammenhængen for alle kommuner i Figur 2.
Forklaringsgraden (R2) er her 0,932, altså meget tæt på den perfekte sammenhæng på 1,000. Med andre
ord flugter det sociale udgiftsbehov meget præcist med de faktiske socialudgifter imellem disse kommuner,
hvilket tydeligt ses af figuren.
Men det fremgår også af figuren og ligningen for tendenslinjen, at disse rent bymæssige19 kommuner
gennemsnitligt får tildelt 3.508 kr. højere socialt udgiftsbehov end gennemsnitskommunen og herudover
1.229 kr. ekstra for hver 1000 kr. højere faktiske socialudgifter.
Alle 13 kommuner i denne gruppe får beregnet et højere socialt udgiftsbehov end deres faktiske
socialudgifter, hvilket ses i figuren ved, at alle punkter liggere højere end 45 graders diagonalen indtegnet
med den lyse spinkle linje på skrå i figuren.
Kommunen repræsenteret ved den øverste prik i figuren (lyseblå ubrudt cirkel) skiller sig ud ved at få
beregnet et socialt udgiftsbehov, som ligger 6.388 kr. højere end kommunens faktiske socialudgifter.

19

I notatet anvendes af sproglige årsager termen ”bymæssig” om kommuner med lav landdistriktsgrad.
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Kommunen repræsenteret ved den nederste prik i figuren (lyseblå brudt cirkel) får beregnet det laveste
sociale udgiftsbehov på 5.023 under landsgennemsnittet, og har faktiske socialudgifter, som ligger 5.568 kr.
under landsgennemsnittet, således at udgiftsbehovet også for denne kommune beregnes 545 kr. højere pr.
indbygger end kommunens faktiske socialudgifter.

Den næste gruppe af kommuner, som undersøges, er 24 kommuner20 med landdistriktsgrad over 0, men
under 0,2.
Figur 5

De sociale udgiftsbehov sammenholdt med faktiske socialudgifter
Kommuner med landdistriktsgrad mellem 0 og 0,2
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10 af kommuner i denne gruppe, som får beregnet et højere socialt udgiftsbehov end deres faktiske
socialudgifter, vises med lyseblå markering i figuren og med kommunenavn på lyseblå baggrund i skemaet
herunder. 14 kommuner får beregnet et lavere sociale udgiftsbehov end faktiske socialudgifter, hvilket
indikeres ved rosa markering og kommunenavne på rosa baggrund.
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Også for denne kommunegruppe er der en høj grad af sammenhæng mellem det beregnede sociale
udgiftsbehov og de faktiske socialudgifter. R2 på 0,886 er ligeledes meget høj.
Det fremgår også af formlen i figuren, at for disse forholdsvis bymæssige kommuner er tendensen, at de får
tildelt 282 kr. højere socialt udgiftsbehov end gennemsnitskommunen og herudover 1.350 kr. ekstra for hver

20

Eksklusiv 1 ø-kommune, Fanø.

14

1000 kr. højere faktiske socialudgifter, men omvendt også 1.350 kr. lavere udgiftsbehov ved 1000 kr. lavere
socialudgifter.
For kommunen med det højeste beregnede sociale udgiftsbehov (lyseblå cirkel), er det sociale udgiftsbehov
5.525 kr. højere end de faktiske socialudgifter.
For kommunen med det laveste beregnede sociale udgiftsbehov i forhold til faktiske socialudgifter (rosa
cirkel), er behovet beregnet 3.909 kr. lavere end de faktiske udgifter.

Den næste gruppe af kommuner, som undersøges, er 25 kommuner med landdistriktsgrad over 0,2, men
under 0,4.
Figur 6

De sociale udgiftsbehov sammenholdt med faktiske socialudgifter
Kommuner med landdistriktsgrad mellem 0,2 og 0,4

Socialt udgiftsbehov udover middel 2016

15,000

‐15,000

y = 1,084x ‐ 0,688
R² = 0,583
10,000

5,000

‐10,000

‐5,000

0,000
0,000

5,000

‐5,000

Frederikssund
Gribskov
Holbæk
Faxe
Ringsted

Slagelse
Sorø
Næstved
Bornholm
Middelfart

15,000

Beregnet sociale udgiftsbehov,
højere end socialudgifterne

‐10,000

‐15,000

10,000

Beregent socialt udgifsbehov,
mindre end socialudgifterne
Sociale udgifter udover middel 2014

Kerteminde
Nyborg
Svendborg
Haderslev
Billund

Sønderborg
Aabenraa
Vejle
Herning
Holstebro

Struer
Favrskov
Randers
Silkeborg
Skanderborg

Ikast-Brande
Skive
Viborg
Frederikshavn
Hjørring

For denne kommunegruppe er sammenhæng mellem det beregnede sociale udgiftsbehov og de faktiske
socialudgifter væsentlig mindre, idet R2 er på 0,58321.

21
Variansen er her mindre, og det er overvejet, om dette kan være årsagen til den lavere forklaringsgrad. En væsentlig lavere varians,
kan føre til lavere forklaringsgrad, men afgrænses de mere bymæssige grupper til et udgiftsbehov mellem 6.700 kr. under middel til
4.000 kr over middel, vil disse kommunegrupper fortsat have en væsentlig højere forklaringsgrad på 0,809 og 0,763.
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Det fremgår af regressionsstatistikken, at disse kommuner med betydende landdistrikter gennemsnitligt får
tildelt et fradrag i det sociale udgiftsbehov på 688 kr. pr. indbygger og at det sociale udgiftsbehov vokser
med 1.084 kr. for hver 1000 kr. højere faktiske socialudgifter.
11 af kommuner i denne gruppe (markeret med kommunenavne på lyseblå baggrund) får beregnet et højere
socialt udgiftsbehov end deres faktiske socialudgifter.
Kommunen med det højeste sociale udgiftsbehov i forhold til faktiske socialudgifter (blå cirkel) får beregnet
et udgiftsbehov, som 2.962 kr. højere udgiftsbehov end kommunens faktiske socialudgifter.
De resterende 19 kommuner (kommunenavne på rosa baggrund) får beregnet et lavere sociale udgiftsbehov
end faktiske socialudgifter.
Kommunen med det laveste sociale udgiftsbehov i forhold til socialudgifterne (rosa cirkel) får beregnet et
udgiftsbehov, som er 3.911 kr. lavere end de sociale udgifter.

Endelig undersøges den gruppe på 27 kommuner, som har en landdistriktsgrad over 0,422.
Figur 7

De sociale udgiftsbehov sammenholdt med faktiske socialudgifter
Kommuner med landdistriktsgrad over 0,4
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Sammenhængen mellem det beregnede sociale udgiftsbehov og de faktiske socialudgifter er ligeledes her
noget mindre end for de bymæssige kommuner, idet R2 er på 0,733.
Disse kommuner med omfattende landdistrikter får gennemsnitligt tildelt et fradrag i det sociale udgiftsbehov
på 839 kr. pr. indbygger og at det sociale udgiftsbehov vokser med 1.024 kr. for hver 1000 kr. højere faktiske
socialudgifter.
9 af kommuner i denne gruppe (markeret med kommunenavne på blå baggrund) får beregnet et højere
socialt udgiftsbehov end deres faktiske socialudgifter,
Højeste beregnede sociale udgiftsbehov i forhold til faktiske socialudgifter er 2.625 kr. højere end de faktiske
socialudgifter.
De resterende 18 kommuner (markeret med kommunenavne på rosa baggrund) får beregnet et lavere
sociale udgiftsbehov end faktiske socialudgifter.
Lavest beregnede sociale udgiftsbehov i forhold til faktiske udgifter er 4.848 kr. lavere end de sociale
faktiske udgifter.
Sammenfattende ser regressionsstatistikken for kommunerne samlet og for de 4 kommunegrupper således
ud, idet statistikken er vist både med de fire mindre ø-kommuner i parentes.
Tabel 2 Sammenlignende regressionsstatistik
Hele landet

By 

Kommunegrupper efter landdistriktsgrad
0

a
b
R
N

2

0-0,2

0,2-0,4

Land
>0,4

1,093

(1,043)

1,229

1,350

(1,279)

1,084

-0,122

(0,000)

3,508

0,282

(0,219)

-0,688

0,694

(0,662)

0,932

0,886

(0,866)

0,583

94

(98)

13

24

(25)

30

(0,875)
(-0,424)
-0,839
0,733 (0,589)
1,024

27

(30)

Note 1 Tabellen viser statistikken for alle kommuner opdelt efter landdistriktsgrad. Statistikken inklusiv de 4 mindre ø-kommuner, som
kan let påvirke statistikken er medtaget i parentes.

Det fremgår tydeligt af Tabel 2, at bykommuner med landdistriktsgrad under 0,2 gennemsnitligt får beregnet
et væsentligt højere socialt udgiftsbehov i forhold til kommunernes faktiske socialudgifter end kommuner
med landdistriktsgrad over 0,2. Dette gælder i særlig høj grad for kommuner med en landdistriktsgrad på 0.
Sammenhængene mellem sociale udgiftsbehov og faktiske socialudgifter målt på forklaringsgraden R2 er
ligeledes væsentlig højere for kommuner uden eller næsten uden landdistrikter. Dette tyder på, at de sociale
kriterier gennemgående er ret gode til at skelne indbyrdes mellem disse kommuners sociale behov.
Derimod er det sociale kriterier betydeligt ringere til at skelne indbyrdes mellem de mere landlige kommuners
sociale behov. Forklaringsgraderne R2 er væsentligt lavere her. Det gælder især for gruppen af kommuner
med landdistriktsgrad mellem 0,2 og 0,4.23
Når ø-kommunerne holdes ude af beregningen for kommuner med landdistriktsgrad over 0,4 er
forklaringsgraden højere, end når de medtages.
I Figur 8 ses regressionslinjerne for alle fire landdistriktsgrupper af kommuner i samme figur.
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Se fodnote 21, side 14
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Figur 8

De sociale udgiftsbehov sammenholdt med faktiske socialudgifter
Alle kommuner opdelt på landdistriktsgrader
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Det fremgår klart visuelt, at de helt bymæssige kommuner uden landdistrikter skiller sig klart ud ved et
væsentlig højere socialt udgiftsbehov uanset omfang af sociale udgifter.
Kommuner med landdistriktsgrad mellem 0 og 0,2 skiller sig ud ved at have en stejlere kurve end gældende
for de mere landlige kommuner. Det betyder, at blandt disse kommuner, får kommuner med højere sociale
udgifter end gennemsnitligt tildelt et højere socialt udgiftsbehov end andre kommuner.
Kommuner med lavere sociale udgifter end gennemsnitligt får tildelt et socialt udgiftsbehov nogenlunde
svarende til kommuner med højere landdistriktsgrad, idet
den marginale virkning af lavere socialudgifter som følge af
koefficienten på 1,350 giver et forholdsvis større fradrag i
det sociale udgiftsbehov.
Det sociale udgiftsbehov

beregnes særlig højt i
kommuner uden landdistrikter
uanset faktiske socialudgifter.

De mere landdistriktsprægede kommunegrupper ligger
gennemsnitligt nogenlunde ensartet og lavere end de mere
bymæssige kommuner.
Finansieringsudvalget undersøgte i 2004, hvor godt det
sociale udgiftsbehov dækkede i forhold til kommunernes
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faktiske sociale udgifter i forskellige kommunetyper24 og fandt dengang en tilsvarende skævhed, som ikke
ses at være rettet op.
Tabel 3 Det sociale udgiftsbehovs andel af de sociale udgifter i 2001, kommuneinddeling efter
geografisk dimension, procent

24
De nævnte kommunegrupper i betænkning 1437, Et nyt udligningssystem, Finansieringsudvalget 2004, er dog ikke identisk med de
her anvendte kommunegrupper, ligesom der var betydeligt flere kommuner dengang.
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Kriteriernes bidrag til sammenhæng med sociale udgifter
I dette afsnit undersøges, hvilken omfordelende virkning de enkelte kriterier har. Hvilke kriterier, der bidrager
til sammenhængen mellem det sociale udgiftsbehov og de sociale udgifter og hvilke, der bidrager med
socialt udgiftsbehov uden nogen sammenhæng med omfanget af udgifter på de sociale konti og som
dermed giver anledning til de udsving i dækningsgrad, som blev vist i Figur 3, side 11.
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Figur 9 Kriteriernes formelle vægte og omfordelende effekt25

I Figur 9 vises, hvilken omfordelende effekt de enkelte kriterier har. Således giver forskelle i 20-59 årige
uden beskæftigelse ud over 5 % anledning til at et antal kommune modtager 1,374 mia. kr. mere i udligning,
medens andre kommuner modtager tilsvarende mindre.
Kriteriet familier i bestemte boligtyper har den
tredjehøjeste formelle vægt på 15 %, men har
den største omfordelende effekt på 1,707 mia.
kr. Herefter følger beregnet nedgang i
folketallet, som trods sin beskedne formelle
vægt på 2 % omfordeler næstmest, nemlig
1,377 mia. kr.

Kriterierne familier i bestemte boligtyper
og nedgang i folketallet har størst
betydning for omfordelingen af udligning
mellem kommunerne.

Først herefter følger de to kriterier med de
højeste formelle vægte, 20-59 årige uden

25

Beregningen er foretaget ved at neutralisere et kriterie ad gangen i beregningen af udgiftsbehovet. Neutraliseringen sker ved at
erstattet den faktiske fordeling af kriteriets værdier med en fordeling af kriterieværdierne efter befolkningstal, hvorved betydningen af de
øvrige kriterier fastholdes uændret. Herefter beregnes betydningen for udligningen ved at sammenligne beregningen med den
gældende, hvor kriteriet er indregnet.
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beskæftigelse på 19 %, som omfordeler knap 1,374 mia. kr. og 25-49 årige uden erhvervsuddannelse på 16
%, som omfordeler 1,115 mia. kr.
Årsagen til, at kriterierne kan omfordele mere eller mindre end svarende til deres formelle vægte er, at den
omfordelende effekt ikke kun er afhængig af vægten, men i mindst lige så høj grad af variationen i
kriterieværdierne pr. indbygger på tværs af landets kommuner.
I Tabel 4 vises den omfordelende effekt af de enkelte kriterier i forhold til kommunerne opdelt i grupper efter
landdistriktsgrad.
I denne tabel er rækkerne med kriterier sorteret således, at første kriterie omfordeler flest kroner mod
bymæssige kommuner og sidste kriterie omfordeler mest mod landdistrikter, jf. farvetoningen.26
Tabel 4 Kriteriernes omfordelende effekt mellem by og land
Udligningseffekt i mio. kr.

By

Landdistriktsgrad
0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Familier i bestemte boligtyper
Personer med lav indkomst
Indvandrere og efterkommere
Udlejede beboelseslejligheder
20-59 årige uden beskæft.>5%
25-49 årige uden erhvervsudd.
Psykiatriske patienter
0-15 årige børn af enlige forsørgere
Børn i fam. med lav forsørger-udd.
Enlige på 65 år og derover
20-59 år.i arbejde med færdigheder
på grundniveau
12. 0-17 årige børn flyttet min. 3 gange
13. Handicappede
14. Beregnet årlig nedgang i folketallet
Samlet udligningseffekt
Sociale udgifter

<0,2
411,2
585,4
423,0
213,1
426,8
598,9
55,7
35,4
84,4
-43,2

651,4
66,2
116,7
126,1
-192,4
-465,9
17,4
12,2
-152,4
-45,8

0,2-0,4
-435,5
-365,0
-261,0
-125,5
-271,2
-170,2
-60,6
8,1
-5,6
22,6

>0,4
-627,2
-286,7
-278,7
-213,7
36,8
37,3
-12,4
-55,7
73,6
66,5

-41,1
-67,6
-178,3
-335,8
2.168
19.313

-69,8
-119,3
-108,0
-613,0
-776
32.089

62,9
65,0
138,6
93,2
-1.304
31.149

48,0
121,9
147,7
855,6
-87
19.850

De 6 første kriterier trækker tydeligvis udligningskroner mod
de bymæssige kommuner.
Familier i bestemte boligtyper er det kriterie, som omfordeler
mest nemlig over 1 mia. kr. mod bymæssige kommuner med
landdistriktsgrad under 0,2 fordelt på begge bymæssige
kommunegrupper.
Personer med lav indkomst, Indvandrere og efterkommere er
ligeledes bymæssigt orienterede, idet de flytter betydelige

26

Land

Pengestrømmen går fra
kommuner med landdistrikter
mod de bymæssige kommuner.
Kommuner med fald i folketallet
undgår at betale til byerne.

Sorteringen er baseret på en vægtet sorteringsvariabel ud fra de viste værdier beregnet som 2 *værdien for kommuner uden
landdistrikter plus 1*værdien for kommuner med landdistriktsgrad <0,2 minus værdien for kommuner med landdistriktsgrad mellem 0,2
og 0,4 minus 2*værdien for kommuner med landdistriktsgrad >0,4.
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beløb til bymæssige kommuner, men især til gavn for bymæssige kommuner helt uden landdistrikter.
20-59 årige uden beskæftigelse ud over 5 % og 25-49 årige uden erhvervsuddannelse flytter ligeledes
udligningskroner mod bymæssige kommuner helt uden landdistrikter, men nu på bekostning af bymæssige
kommuner med landdistrikter mellem 0 og 0,2 og mellem 0,2 og 0,4.
Kriterierne 7-11 har mindre tydelig omfordelingsprofil vurderet i forhold til dimensionen bymæssighed –
landlighed og omfordeler ligeledes samlet set betydeligt mindre beløb, jf. Figur 9.
Kriterierne 12-14 trækker udligningskroner i modsat retning mod landdistrikterne. Beregnet nedgang i
folketallet omfordeler 856 mio. kr. til de mest landdistriktsprægede kommuner, men også kriteriet
handicappede og kriteriet 0-17 årige børn flyttet mindst 3 gange trækker beløb fra mest bymæssige
kommuner mod landdistrikterne, dog i mindre omfang.
Det fremgår således tydeligt af tabellen, at mange kriterier har væsentlig omfordelende virkning til fordel for
de bymæssige kommuner, medens kun et enkelt kriterie har væsentlig omfordelende virkning til fordel for de
mest landlige kommuner.
Summeres de omfordelende effekter i Tabel 4 ses, at 2,168 mia. udligningskroner trækkes mod de helt
bymæssige kommuner med landdistriktsgrad på 0, hvilket især sker ved bidrag fra kommuner med
landdistriktsgrad mellem 0,2 og 0,4 og i mindre grad kommuner med landdistriktsgrad mellem 0 og 0,2.
Kommuner med landdistriktsgrad over 0,4 ”holdes skadesløse” for bidraget til de mest bymæssige
kommuner, idet deres bidrag via kriterierne 1-4 modvirkes af mertilskuddet som følge af kriterie 14, beregnet
nedgang i folketallet.
Denne omfordeling står i kontrast til fordelingen af faktiske socialudgifter. Tabel 5 viser kommunernes
faktiske socialudgifter pr. indbygger i de 4 kommunegrupper efter landdistriktsgrad. I tabellens anden række
vises de sociale kriteriers udlignende effekt og i nederste række vises de samlede udgifter pr. indbygger
inklusiv bidraget via udligningen til sociale udgifter i andre kommuner.
Tabel 5 Kriteriernes omfordelende effekt og de sociale udgifter

By
Kroner pr. indbygger
Sociale udgifter
Udligningseffekt af sociale kriterier
Socialudgifter efter udligning

Landdistriktsgrad
0
17.152
-1.863
15.290

<0,2
18.029
429
18.459

Land
0,2-0,4
18.407
770
19.177

>0,4
19.368
85
19.454

De sociale udgifter er lavest i de mest bymæssige kommuner med 17.152 kr. pr. indbygger og stigende med
landdistriktsgraden til 19.368 kr. i de mest landlige kommuner.
Alligevel omfordeler de sociale kriterier 1.863 kr. pr. indbygger til de mest bymæssige kommuner, som
betales af de øvrige kommuner. Gruppen af kommuner med landdistriktsgrad over 0,4 bidrager dog kun med
85 kr. pr. indbygger.
Når tallene sammenregnes, betyder det forenklet udtrykt at de mest bymæssige kommuner via skatter og
bloktilskud i øvrigt selv må betale 15.290 kr. pr. indbygger til sociale udgifter, medens de mest landlige
kommuner må betale 19.454 kr. pr. indbygger hertil.
Hertil kan indvendes, at de sociale kriterier ikke alene skal dække variationen i kommunernes faktiske
socialudgifter, men også den socialt betingede del af de øvrige serviceudgifter.
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Men i det omfang de socialt betingede udgifter på de øvrige serviceområder vokser proportionalt med
stigende sociale udgifter, ville man alligevel forvente, at de sociale kriterier burde flytte udligningskroner fra
de mest bymæssige mod de mest landdistriktsprægede kommuner, hvilket altså ikke sker.
Den viste omfordeling er således kun i overensstemmelse med udligningsordningens formål, hvis det kan
godtgøres, at de socialt betingede serviceudgifter i de helt bymæssige kommuner ikke flugter med disse
kommuners socialudgifter ifølge kontoplanen, men af andre årsager er ganske betydeligt højere.
For at undersøge dette nærmere, ses først på Finansieringsudvalgets analyser af de forskellige
sektorområder, hvor kriterierne er fundet signifikante27, som vist i Tabel 6.
Tabel 6 Signifikante kriterier i SUR-analyser på 10 sektorområder

Familier i bestemte boligtyper

S

S

2.

Personer med lav indkomst

S

S

3.

Indvandrere og efterkommere

4.

Udlejede beboelseslejligheder

5.

20-59 årige uden beskæft.>5%

6.

25-49 årige uden erhvervsudd.

S

7.
8.

Psykiatriske patienter
0-15 årige børn af enlige
forsørgere

S

9.

Børn i fam. med lav forsørger-udd.

10. Enlige på 65 år og derover
11. 20-59 år.i arbejde med
færdigheder på grundniveau

S

S

9

10

Sundhed

8

Børnepasning

7

Kultur

Boligstøtte

1.

Service
uden for sociale konti

Administration

4

Ældre, handicappede og
udsatte voksne

3

Delvist
sociale
konti
5
6

Folkeskoler

2

Førtidspension

1

Beskæftigelse

Sociale konti

Udsatte børn og unge

De valgte sociale kriterier er signifikante
på de markerede udgiftsområder i
Finansieringsudvalgets SUR-analyser,
2012.28

S

S
S
S

S

S
S
S

S

S

S

S
S
S

12. 0-17 årige børn flyttet min. 3 gange
13. Handicappede
14. Beregnet årlig nedgang i folketallet

S
S

S

S

Sektorområderne i tabellen er opdelt i 3 grupper i Tabel 6. Kolonne 1-4 ligger inden for de afgrænsede
sociale konti. Kolonne 7-10 er serviceområder, som ligger uden for de sociale konti. Kolonne 5-6 er
udgiftsområderne, folkeskoler samt ældre, handicappede og udsatte voksne, der primært ligger udenfor de
sociale konti. Men på folkeskoleområdet medregnes specialundervisning dog til de sociale konti og på det

27

Ifølge SUR-regressionerne i betænkning 1533, Finansieringsudvalget 2012.
SUR- analyserne er regressionsanalyser, hvor der i modsætning til almindelige OLS-regressioner er taget højde for samspil mellem
fejlleddene i analyserne på sektorområderne, idet kommuner med højere udgifter end de estimerede udgifter på et udgiftsområde må
forventes at have lavere udgifter på andre områder. Ifølge Finansieringsudvalget har man især lagt vægt på SUR-analyserne ved valg
og vægtning af kriterierne.

28
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brede område ældre, handicappede og udsatte voksne, medregnes udsatte voksne til de sociale konti, jf.
afgrænsningen vist i bilaget side 64.
Når sammenligningen sker mellem det sociale udgiftsbehov og de faktiske socialudgifter, er fokus lagt på de
kontoplanafgrænsede sociale udgifter i kolonne 1-4 og delvist kolonne 5 og 6.
Socialt betingede serviceudgifter i øvrigt på resten af områderne i kolonne 5 og 6, samt i kolonnerne 7-10 vil
i nærværende rapport umiddelbart medtages ved sammenligningen med de sociale udgifter i det omfang de
flugter med de sociale udgifter. Socialudgifter herudover kræver yderligere opmærksomhed ved
sammenligningen.
I det følgende undersøges, hvordan de enkelte kriterier påvirker sammenligningen mellem samlede sociale
udgiftsbehov og de sociale udgifter.
Først vises i Figur 10 den enkle korrelation mellem de enkelte kriterier og de faktiske sociale udgifter opgjort
pr. indbygger.

Korrelations koefficient

Figur 10 Korrelation mellem faktiske socialudgifter og de 14 sociale kriterier opgjort pr. indbygger
0,9
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0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
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0

De kriterier, som er højest korrelerede med de sociale udgifter er 20-59 årige uden beskæftigelse, 25-49
årige uden erhvervsuddannelse, børn i familier med lav forsørgeruddannelse samt handicappede.
Ved undersøgelse af sammenhængen mellem sociale udgifter og det samlede sociale udgiftsbehov, må
kriterierne imidlertid ses i sammenhæng, idet der er en forholdsvis høj korrelation mellem flere af kriterierne
indbyrdes, jf. korrelationsmatrice side 69 og mellem det enkelte kriterie og alle øvrige kriterier samlet set.
Derfor undersøges i det følgende, hvor meget hvert enkelt kriterie bidrager marginalt til sammenhængen
mellem de sociale udgifter og de sociale udgiftsbehov i forhold til, hvis kriteriet ikke havde været med i
beregningen af udgiftsbehovet.
Sammenhængen mellem de sociale udgifter og det sociale udgiftsbehov kan beskrives ved følgende ligning:
∗
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Med kendte sociale udgiftsbehov og faktiske socialudgifter beregnes a og b, således af fejlleddene samlet
set for alle kommuner bliver mindst mulige.29
Hvor tæt sammenhængen er mellem det estimerede sociale udgiftsbehov og de faktiske udgifter, angives
ved R2. 30
Først beregnes a, b og R2 ved det gældende udgiftsbehov, som er baseret på alle 14 kriterier. Som det ses i
nedenstående Tabel 7 side 25 ud for ”Alle kriterier medregnet” bliver a = 1,099, b = 0 og R2 = 0,694, som
også vist i informationen i Figur 2, side 9.
Herefter beregnes udgiftsbehovet 14 gange yderligere, idet ét af kriterierne på skift holdes ude af
beregningen af udgiftsbehovet31, og konstanterne a og b samt R2 beregnes ved løsning af
regressionsligningen ovenfor.
Konstanterne a og b samt R2 ved beregninger ud fra udgiftsbehovet uden ét af kriterierne på skift, vises ikke
i nedenstående Tabel 7. Her vises hvor meget a, b og R2 bliver forøget, når alle kriterierne er med i
beregning af udgiftsbehovet i modsætning til, når det enkelte kriterie mangler. Derimod vises mellemregningen af koefficienter uden kriteriet familier i bestemte boligtyper i Figur 11 som eksempel og tilsvarende
figurer, når øvrige kriterier holdes ude af beregningen findes i bilaget side 70-77.
Figur 11 Sammenhængen mellem socialt udgiftsbehov og sociale udgifter, når udgiftsbehovet
beregnes ved alle sociale kriterier og eksklusiv kriteriet familier i bestemte boligtyper
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Eksempelvis bliver (hældnings-)koefficienten a forøget med 0,200 fra 0,899 til 1,099, når kriteriet familier i
bestemte boligtyper medregnes i udgiftsbehovet. Familier i bestemte boligtyper bidrager altså med 0,200 til

29

OLS-regressions metode, hvor summen af de kvadrerede fejlled minimeres.
Se Figur 2, side 7. Tætheden er er spørgsmål om, hvor tæt punkterne ligger til den i figuren indtegnede regressionslinje.
31
De enkelte kriterier holdes ude af beregningen af udgiftsbehov ved at neutralisere virkningen af kriteriet. Dette gøres ved at fordele
den samlede sum af kommunernes kriterieværdier efter kommunernes folketal. Herved undgås at påvirke virkningen af de øvrige
kriterier.
30

25

den samlede konstant med alle kriterier medregnet på 1,099, dvs. med næsten en femtedel af den samlede
koefficient.
Omvendt bidrager familier i bestemte boligtyper ikke til en mere præcis sammenhæng mellem sociale
udgifter og sociale udgiftsbehov i form af en højere R2. Tværtimod falder R2 med 0,022, når kriteriet
medregnes i udgiftsbehovet. Dette drøftes senere i rapporten. Særlige overvejelser er gjort i forbindelse med
beregning af den marginale effekt på R2, se metodisk afsnit i bilaget side 67.
Tabel 7 viser således, hvor meget koefficienten, a, og forklaringsgraden R2 marginalt er påvirket af, om hvert
enkelt af de 14 kriterie indgår i udgiftsbehovsberegningen eller ej.
Summeres kriteriernes bidrag til konstanten a, fås nogenlunde den samlede konstant på 1,099.
Derimod kan man ikke summere R2 og få den samlede
forklaringsgrad på 0,694, hvilket skyldes, at kriterierne er
indbyrdes korellerede. Derfor giver et udgiftsbehov
beregnet ud fra de 13 kriterier tilsammen næsten den fulde
R2, og det enkelte kriterie kan kun bidrage i varierende
mindre omfang i forhold hertil.
Da både socialudgifter og socialt udgiftsbehov er omregnet
til afvigelser fra landsgennemsnittet, er b = 0 i denne tabel,
som omfatter alle landets kommuner32, men efterfølgende i
rapporten, hvor tilsvarende tabeller vises for regressioner
på grupper af kommuner vil b variere.

5 kriterier bidrager især med
højere udgiftsbehov til
kommuner med højere
socialudgifter
Men 6 kriterier bidrager ikke
til bedre sammenhæng mellem
socialt udgiftsbehov og
socialudgifter.

Om det enkelte kriterium indgår i udligningsberegningen
har ikke nogen effekt på den samlede nettoudligning for
hele landet. Derfor er kolonnen yderst til højre, ”social
udligning, kr. pr. indbygger” = 0 i denne tabel, hvor alle kommuner er med.

Tabel 7 De enkelte kriteriers marginale påvirkning af sammenhængen mellem sociale udgiftsbehov
og faktiske socialudgifter, hele landet

Alle kriterier medregnet
Effekt af enkelte kriterier:
1. Familier i bestemte boligtyper
2. Personer med lav indkomst i tre ud af fire år
3. Indvandrere og efterkommere
4. Udlejede beboelseslejligheder ekskl. kollegier
5. 20-59 årige uden beskæftigelse over 5 pct.
6. 25-49 årige uden erhvervsuddannelse
7. Psykiatriske patienter
8. 0-15 årige børn af enlige forsørgere
9. Børn i familier hvor forsørgerne har lav uddannelse
10. Enlige på 65 år og derover
11. 20-59 årige i arbejde med færdigheder på grundniveau
12. 0-17 årige børn som har flyttet kommune mindst tre gange
13. Handicappede
14. Beregnet årlig nedgang i befolkningstal
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Eksklusiv 4 ø-kommuner.

a
1,099
0,200
0,093
0,030
0,037
0,232
0,132
0,033
0,015
0,106
0,010
0,017
0,003
0,070
0,141

0

R2
0,694

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-0,022
-0,016
-0,035
-0,016
0,054
-0,004
-0,003
0,001
0,005
0,006
0,008
0,008
0,026
0,106

b

Soc.udlign
Kr./indb.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Denne rapport har fokus på, hvor godt de sociale udgifter modsvares af beregnede sociale udgiftsbehov og
det blev i foregående afsnit vist, at dette varierer med landdistriktsgraden. Derfor vises også tilsvarende
tabeller som Tabel 7, men nu beregnet for hver af de 4 grupper af kommuner efter landdistriktsgrad.
Heraf fremgår, hvilke kriterier, der bidrager til den forskellige dækning efter landdistriktsgrad og om dette
skyldes forskelle i socialudgifter eller forskelle i konstanten og uafhængigt af størrelsen på socialudgifterne.
I Tabel 8 vises hvordan hver af de 14 kriterier bidrager til den samlede sammenhæng mellem socialudgifter
og sociale udgiftsbehov for de mest bymæssige kommuner med landdistriktsgrad på 0.
Tabel 8

De enkelte kriteriers marginale påvirkning af sammenhængen mellem sociale
udgiftsbehov og faktiske socialudgifter, kommuner med landdistriktsgrad=0
a

b

R2

1,099

1,099
1,229

0
3,508

0,694
0,932

0
1.925

0,200
0,093
0,030
0,037
0,232
0,132
0,033
0,015
0,106
0,010
0,017
0,003
0,070
0,141

0,470
0,103
0,086
0,057
0,167
0,146
0,030
0,020
0,133
-0,005
0,021
-0,004
0,042
-0,013

1,738
0,521
0,623
0,344
0,252
0,495
0,092
0,078
0,240
-0,019
-0,034
-0,043
-0,115
-0,610

0,090
0,002
0,003
-0,001
0,014
-0,003
0,000
0,001
0,007
0,001
-0,003
0,001
0,002
0,000

365
520
376
189
379
532
49
31
75
-38
-36
-60
-158
-298

a
(alle
kommun
er)
Alle kriterier, alle kommuner
Alle kriterier, denne kommunegruppe:
Effekt af enkelte kriterier:
1. Familier i bestemte boligtyper
2. Personer med lav indkomst i tre ud af fire år
3. Indvandrere og efterkommere
4. Udlejede beboelseslejligheder ekskl. kollegier
5. 20-59 årige uden beskæftigelse over 5 pct.
6. 25-49 årige uden erhvervsuddannelse
7. Psykiatriske patienter
8. 0-15 årige børn af enlige forsørgere
9. Børn i familier hvor forsørgerne har lav uddannelse
10. Enlige på 65 år og derover
11. 20-59 årige i arbejde med færdigheder på grundniveau
12. 0-17 årige børn som har flyttet kommune mindst tre gange
13. Handicappede
14. Beregnet årlig nedgang i befolkningstal

Soc.udlign
Kr./indb.

Det fremgår af kolonnen med konstanten b, at de mest bymæssige kommuner får beregnet et socialt
udgiftsbehov, som er 3.508 kr. højere pr. indbygger end landsgennemsnitligt uafhængigt af omfanget af
sociale udgifter, idet konstanten b for alle landets kommuner er = 0.
Med udgangspunkt i dette højere niveau beregnes udgiftsbehovet mere følsomt i forhold til de sociale
udgifter, idet der beregnes 1.229 kr. ekstra pr. 1000 kr. mere eller mindre i socialudgifter mod 1.099 kr. for
hele landet.
De 3.508 kr., som også fremgik af Figur 4, side 12, er især
en følge af 7 kriterier, som hver hæver niveauet med over
100 kr. pr. indbygger og 2 nederste kriterier, som sænker
niveauet med over 100 kr. pr. indbygger. Effekter over 100
kr. pr. indbygger i kolonne b, er i denne og følgende
tabeller fremhævet med fed skrift.
I kolonne a er fremhævet, hvis kriteriet påvirker med over
50 kr. mere eller mindre følsomt pr. 1000 kr. socialudgifter
i forhold til den fundne sammenhæng på landsplan, som
vises i gråtonet kolonne.

Kommuner uden landdistrikter
tildeles 3.500 kr. i udgiftsbehov
uden sammenhæng med sociale
udgifter.
Familier i bestemte boligtyper er
ansvarlig for halvdelen heraf
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Kriterierne 1 og 3 bidrager især til større følsomhed, medens kriterierne 5 og 14 især bidrager til mindre
følsomhed end på landsplan.
Samlet set bidrager kriterierne herved til, at disse kommuner modtager 1.925 kr. pr. indbygger fra den
sociale del af udligningen, jf. yderste højre kolonne, hvilket især kan tilskrives de første 6 kriterier og med en
vis modregning i det 13. og 14. kriterie. Alle afvigelser over 100 kr. pr. indbygger er her markeret.

De næstmest bymæssige kommuner med landdistriktsgrad på mellem 0 og 0,2 får beregnet et socialt
udgiftsbehov, som jf. også Figur 5 side 13 er 282 kr. højere pr. indbygger end landsgennemsnitligt
uafhængigt af omfanget af sociale udgifter, jf. Tabel 9 side 27.
Tabel 9

De enkelte kriteriers marginale påvirkning af sammenhængen mellem sociale
udgiftsbehov og faktiske socialudgifter, kommuner med landdistriktsgrad 0-0,2
a

b

R2

1,099

1,099
1,350

0
0,282

0,694
0,886

0
-436

0,200
0,093
0,030
0,037
0,232
0,132
0,033
0,015
0,106
0,010
0,017
0,003
0,070
0,141

0,281
0,125
0,088
0,065
0,262
0,233
0,047
0,023
0,174
-0,003
0,032
-0,004
0,064
-0,003

0,560
0,120
0,234
0,095
-0,062
-0,022
0,034
0,039
0,063
-0,041
-0,060
-0,049
-0,101
-0,535

0,006
-0,006
-0,010
-0,001
0,003
0,009
0,005
0,004
0,000
-0,001
0,009
0,004
0,009
0,010

366
37
66
71
-108
-262
10
7
-86
-26
-39
-67
-61
-344

a
(alle
kommun
er)
Alle kriterier, alle kommuner
Alle kriterier, denne kommunegruppe, ekskl. en ø-kommune:
Effekt af enkelte kriterier:
1. Familier i bestemte boligtyper
2. Personer med lav indkomst i tre ud af fire år
3. Indvandrere og efterkommere
4. Udlejede beboelseslejligheder ekskl. kollegier
5. 20-59 årige uden beskæftigelse over 5 pct.
6. 25-49 årige uden erhvervsuddannelse
7. Psykiatriske patienter
8. 0-15 årige børn af enlige forsørgere
9. Børn i familier hvor forsørgerne har lav uddannelse
10. Enlige på 65 år og derover
11. 20-59 årige i arbejde med færdigheder på grundniveau
12. 0-17 årige børn som har flyttet kommune mindst tre gange
13. Handicappede
14. Beregnet årlig nedgang i befolkningstal

Soc.udlign
Kr./indb.

Dette højere niveau skyldes først og fremmest kriterierne i de 3 øverste rækker, medens kriterierne i de to
nederste rækker i nogen grad modvirker de 3 førstnævnte.
Med udgangspunkt i dette 262 kr. højere niveau beregnes udgiftsbehovet mere følsomt i forhold til de sociale
udgifter, idet der beregnes 1.350 kr. ekstra pr. 1000 kr. mere eller mindre i socialudgifter. Den højere
følsomhed skyldes især kriterierne 1, 3, 6 og 9, medens kriterie 14 bidrager til mindre følsomhed.
Samlet set bidrager kriterierne hermed til, at disse kommuner må aflevere 436 kr. pr. indbygger til den
sociale del af udligningen, hvilket især kan tilskrives kriterierne 5, 6 og 14, medens kriterie 1 bidraget til
højere udligning.

Kommunerne med landdistriktsgrad på mellem 0,2 og 0,4 jf. Tabel 10 nedenfor får beregnet et socialt
udgiftsbehov, som er 688 kr. lavere pr. indbygger end landsgennemsnitligt uafhængigt af omfanget af sociale
udgifter, jf. også Figur 6 side 14.
Dette lavere niveau skyldes først og fremmest kriterierne 1, 2 og 3. Ingen kriterier modvirker i væsentlig grad
dette lavere niveau.
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Med udgangspunkt i dette noget lavere niveau beregnes udgiftsbehovet med nogenlunde samme følsomhed
overfor de sociale udgifter, idet der beregnes 1.084 kr. ekstra pr. 1000 kr. mere eller mindre i socialudgifter.
Kriterierne 5 og 14 bidrager til en højere følsomhed, medens kriterierne 1, 6 og 9 bidrager til lavere
følsomhed.
Samlet set bidrager kriterierne hermed til, at disse kommuner må aflevere 771 kr. pr. indbygger til den
sociale del af udligningen, hvilket især kan tilskrives kriterierne 1,2,3,5 og 6.
Tabel 10

De enkelte kriteriers marginale påvirkning af sammenhængen mellem sociale
udgiftsbehov og faktiske socialudgifter, kommuner med landdistriktsgrad=0,2-0,4
a
(alle
kommun
er)

Alle kriterier, alle kommuner
Alle kriterier, denne kommunegruppe:
Effekt af enkelte kriterier:
1. Familier i bestemte boligtyper
2. Personer med lav indkomst i tre ud af fire år
3. Indvandrere og efterkommere
4. Udlejede beboelseslejligheder ekskl. kollegier
5. 20-59 årige uden beskæftigelse over 5 pct.
6. 25-49 årige uden erhvervsuddannelse
7. Psykiatriske patienter
8. 0-15 årige børn af enlige forsørgere
9. Børn i familier hvor forsørgerne har lav uddannelse
10. Enlige på 65 år og derover
11. 20-59 årige i arbejde med færdigheder på grundniveau
12. 0-17 årige børn som har flyttet kommune mindst tre gange
13. Handicappede
14. Beregnet årlig nedgang i befolkningstal

a

b

R2

Soc.udlign
Kr./indb.

1,099

1,099
1,084

0
-0,688

0,694
0,583

0
-771

0,200
0,093
0,030
0,037
0,232
0,132
0,033
0,015
0,106
0,010
0,017
0,003
0,070
0,141

0,136
0,103
0,011
0,051
0,290
0,069
0,039
0,023
0,046
0,030
0,002
0,004
0,084
0,225

-0,310
-0,110
-0,142
-0,040
-0,060
-0,057
-0,030
0,007
-0,024
-0,011
0,048
0,006
0,059
-0,038

0,000
-0,002
-0,012
-0,001
0,079
-0,029
-0,009
0,010
-0,027
0,012
-0,005
0,014
0,014
0,086

-257
-216
-154
-74
-160
-101
-36
5
-3
13
37
38
82
55

Kommunerne med landdistriktsgrad over 0,4 får beregnet et socialt udgiftsbehov, der jf. Figur 7, side 15 er
839 kr. lavere pr. indbygger end landsgennemsnitligt uafhængigt af omfanget af sociale udgifter.
Dette lavere niveau skyldes først og fremmest kriterierne 1-4, som i nogen grad modvirkes af kriterie 14,
beregnet nedgang i folketallet.
Med udgangspunkt i dette noget lavere niveau beregnes udgiftsbehovet samlet set med nogenlunde samme
følsomhed i forhold til de sociale udgifter, idet der beregnes 1.024 kr. ekstra pr. 1000 kr. mere i
socialudgifter. Kriterie 1, 6 og 9 bidrager med lavere følsomhed, medens kriterie 14 bidrager med højere
følsomhed i forhold til sammenhængen med de sociale udgifter.
Samlet set bidrager kriterierne hermed til, at disse kommuner må aflevere 85 kr. pr. indbygger til den sociale
del af udligningen.
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Tabel 11

De enkelte kriteriers marginale påvirkning af sammenhængen mellem sociale
udgiftsbehov og faktiske socialudgifter, kommuner med landdistriktsgrad>0,4
a
(alle
kommun
er)

Alle kriterier, alle kommuner
Alle kriterier, denne kommunegruppe, ekskl. Ø-kommuner:
Effekt af enkelte kriterier:
1. Familier i bestemte boligtyper
2. Personer med lav indkomst i tre ud af fire år
3. Indvandrere og efterkommere
4. Udlejede beboelseslejligheder ekskl. kollegier
5. 20-59 årige uden beskæftigelse over 5 pct.
6. 25-49 årige uden erhvervsuddannelse
7. Psykiatriske patienter
8. 0-15 årige børn af enlige forsørgere
9. Børn i familier hvor forsørgerne har lav uddannelse
10. Enlige på 65 år og derover
11. 20-59 årige i arbejde med færdigheder på grundniveau
12. 0-17 årige børn som har flyttet kommune mindst tre gange
13. Handicappede
14. Beregnet årlig nedgang i befolkningstal

a

b

R2

Soc.udlign
Kr./indb.

1,099

1,099
1,024

0
-0,839

0,694
0,733

0
-85

0,200
0,093
0,030
0,037
0,232
0,132
0,033
0,015
0,106
0,010
0,017
0,003
0,070
0,141

0,132
0,108
0,010
0,032
0,243
0,063
0,030
0,016
0,056
0,023
-0,008
0,008
0,074
0,258

-0,726
-0,223
-0,256
-0,174
-0,029
0,015
-0,031
-0,075
-0,015
0,022
0,058
0,043
0,054
0,492

0,041
0,008
0,001
-0,002
0,043
-0,016
-0,013
0,005
-0,008
0,004
-0,007
0,001
0,000
0,017

-609
-279
-271
-208
36
36
-12
-54
72
65
47
118
144
831
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Vurdering af udvalgte kriterier
I dette afsnit foretages en vurdering af, hvordan udvalgte kriterier fungerer i forhold til at skabe
sammenhæng mellem faktiske socialudgifter og det beregnede udgiftsbehov, herunder i forhold til de fire
kommunegrupper efter landdistriktsgrad.
Vurderingen foretages på baggrund af foregående afsnit, hvor der især anvendes oplysninger fra følgende
figurer og tabeller:






Figur 9 Kriteriernes formelle vægte og omfordelende effekt, side 19
Tabel 4 Kriteriernes omfordelende effekt mellem by og land, side 20
Tabel 6 Signifikante kriterier i SUR-analyser på 10 sektorområder, side 22
Figur 10 Korrelation mellem faktiske socialudgifter og de 14 sociale kriterier opgjort pr. indbygger,
side 23
Tabel 7 De enkelte kriteriers marginale påvirkning af sammenhængen mellem sociale udgiftsbehov
og faktiske socialudgifter, hele landet, side 25
….og de tilsvarende tabeller for de fire kommunegrupper, side 26-29

Der indledes med drøftelse af kriteriet 20-59 årige uden beskæftigelse over 5%, som kan illustrere metoden.
Herefter drøftes andre udvalgte kriterier.

20-59 årige uden beskæftigelse over 5%
Kriteriet 20-59 årige uden beskæftigelse over 5 % giver jf. Figur 9 anledning til betydende omfordeling på 1,4
mia. udligningskroner, heraf netto 427 mio. kr. til kommuner helt uden landdistrikter, jf. Tabel 4.
Kriteriet er, jf. Tabel 6, fundet signifikant af Finansieringsudvalget i forhold til kultur, beskæftigelse og
førtidspension, det vil sige med hovedvægt på de sociale konti.
Kriteriet har jf. Figur 10 den højeste korrelation på 0,854 i forhold til de faktiske socialudgifter33, og har en
vægt på 19 % i landsudligningen.
Kriteriet bidrager, jf. Tabel 7, marginalt med 0,05 til forklaringsgraden og 0,219 til tilvæksten i det sociale
behov pr. udgiftskrone.
Det marginale bidrag på 0,05 til forklaringsgraden er det næsthøjeste bidrag, kun overgået af beregnet
nedgang i folketallet og den marginale effekt på tilvæksten i det sociale behov på 0,219 er ligeledes den
største blandt kriterierne.
Kriteriet virker endvidere forholdsvis robust på tværs af kommunegrupper med forskellige landdistiktsgrader,
idet sammenhængen i Tabel 7 genfindes nogenlunde med tilsvarende værdier, når sammenhængen
undersøges med kommunerne opdelt i de 4 grupper efter landdistriktsgrad, jf. udtræk fra Tabel 8 til Tabel 11
i følgende tabel.

33

Korrelationsmatrice fremgår af bilaget side 61.
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Tabel 12

Bidrag til sammenhæng mellem socialudgifter og socialt udgiftsbehov fra kriteriet

20-59 årige uden beskæftigelse over 5%
a, b og R2 ved behov beregnet inklusiv alle kriterier
fratrukket tilsvarende værdier beregnet uden dette kriterie
Alle kommuner
Kommuner med landdistriktsgrad =0
Kommuner med landdistriktsgrad mellem 0 og 0,2
Kommuner med landdistriktsgrad mellem 0,2 og 0,4
Kommuner med landdistriktsgrad over 0,4

a

b

0,232
0,167
0,262
0,290
0,243

0
0,252
‐0,062
‐0,060
‐0,029

R2

Soc.udlign
Kr./indb

0,054
0,014
0,003
0,079
0,043

0,232
379
-108
-160
36

Kriteriet virker med mest ensartede koefficienter a og b i kommuner med over 0 i landdistriktsgrad, idet
bidraget til konstanten, b, er meget lille og bidraget til væksten i socialt udgiftsbehov pr. 1000 kr. i
socialudgifter er nogenlunde ensartet fra 262 – 290 kr.
Kriteriet bidrager stærkest til sammenhængen mellem socialudgifter og socialt udgiftsbehov i kommuner med
landdistriktsgrad over 0,2, hvor R2 stiger med 0,079 henholdsvis 0,043, medens kriteriet ikke bidrager til øget
sammenhæng mellem socialudgifter og beregnet socialt udgiftsbehov i kommuner med landdistriktsgrad 00,2.
I bykommunerne helt uden landdistrikter giver kriteriet jf koefficienten a en mindre følsomhed i
udgiftsbehovet i forhold til lavere eller højere socialudgifter. Det højere bidrag til konstanten, b, hæver
udgiftsbehovet i forhold til øvrige kommunegrupper.
Kombinationen af bidrag til a og b er medvirkende årsag til, at kriteriet bidrager med 379 kr. pr. indbygger i
udligning, hvilket blandt andet hænger sammen med, at København som følge af bidraget til konstanten, b,
får positivt bidrag til udgiftsbehovet, selv om København har lavere socialudgifter end gennemsnitligt.
Samlet set bidrager kriteriet 20-59 årige uden beskæftigelse over 5 % dog til en bedre sammenhæng med
de faktiske socialudgifter, med en rimelig ensartet virkning på tværs af kommunegrupperne og den
betydende omfordelende virkning giver i det lys rimelig god mening.

Familier i bestemte boligtyper
Det stærkest omfordelende kriterie er familier i bestemte boligtyper, som omfordeler i alt 1,7 mia.
udligningskroner, heraf netto over 1 mia. kr. fra landlige kommuner til kommuner med landdistriktsgrad under
0,2.
Kriteriet er fundet signifikant på udgiftsområderne kultur, børnepasning, folkeskole, udsatte børn og unge
samt beskæftigelse og man ville dermed forvente en rimelig god sammenhæng med de faktiske
socialudgifter knyttet til beskæftigelse, udsatte børn og unge samt specialundervisning på
folkeskoleområdet.
Kriteriet har dog isoleret set en relativ lav-middel korrelation på 0,483 med de samlede sociale udgifter, men
alligevel en vægt på 15 % i landsudligningen.
Kriteriet bidrager ikke til den overordnede R2 mellem kommunernes sociale udgifter og sociale udgiftsbehov,
tværtimod er bidraget negativt, idet sammenhængen mellem sociale udgifter og sociale udgiftsbehov falder
med 0,022, når kriteriet medtages i beregningen af udgiftsbehovet.
Kriteriet bidrager i høj grad til tilvæksten i socialt udgiftsbehov ved stigende socialudgifter, nemlig med 200
kr. pr. 1000 kr. mere eller mindre i socialudgifter pr. indbygger. Kriteriet tilfører altså overordnet set betydeligt

32

ekstra sociale udgiftsbehov til kommuner med højere socialudgifter, men uden at bidrager til et mere præcis
sammenhæng mellem udgifter og udgiftsbehov.
Finansieringsudvalgets analyser peger da også på en signifikant sammenhæng med serviceudgifterne til
kultur, børnepasning og folkeskole generelt, og hvis disse ikke flugter med de sociale udgifter, vil kriteriet
ikke nødvendigvis bidrage til højere sammenhæng med de sociale udgifter. Trods det negative bidrag til R2,
og fordi der kan være socialt betingede serviceudgifter, som ikke flugter med de sociale udgifter, og for at
opnå en måske mere korrekt samlet følsomhed i forhold til de sociale udgifter, kunne kriteriet således godt
være velbegrundet alligevel.
De fundne parametre for a, b og R2, når kommunerne undersøgt særskilt i de fire landdistriktsgrupper viser,
at kriteriet bidrager meget forskelligt til sammenhængen mellem sociale udgifter og socialt udgiftsbehov.
For kommuner med landdistriktsgraden 0 bidrager kriteriet med 1.738 kr. højere udgiftsbehov uafhængigt af
sociale udgifter, hvortil kommer et højt bidrag på 470 kr. pr. 1000 kr. højere eller lavere socialudgifter til den
samlede koefficient på 1.099 kr. pr. indbygger. Dette er væsentligt mere end de 200 kr. fundet ved analysen
på tværs af alle landets kommuner.
Tabel 13

Bidrag til sammenhæng mellem socialudgifter og socialt udgiftsbehov fra kriteriet

familier i bestemte boligtyper
a, b og R2 ved behov beregnet inklusiv alle kriterier
fratrukket tilsvarende værdier beregnet uden dette kriterie

a

R2

b

Soc.udlign
Kr./indb

Alle kommuner

0,200

0

-0,022

0

Kommuner med landdistriktsgrad =0

0,470

1,738

0,090

365

Kommuner med landdistriktsgrad mellem 0 og 0,2

0,281

0,560

0,006

366

Kommuner med landdistriktsgrad mellem 0,2 og 0,4

0,136

-0,310

0,000

-257

Kommuner med landdistriktsgrad over 0,4

0,132

-0,726

0,041

-609

For gruppen af kommuner med landdistriktsgrad mellem 0 og 0,2 bidrager kriteriet med 560 kr. til et højere
udgiftsbehov, og med 281 kr. til koefficienten pr. 1000 kr. mere eller mindre i socialudgifter.
I kommuner med landdistriktsgrad mellem 0,2 og 0,4 bidrager kriteriet derimod ved at sænke udgiftsbehovet
med 310 kr. og med en betydelig lavere følsomhed overfor størrelsen af de sociale udgifter, idet kriteriet
bidraget med 136 kr. til koefficienten.
I kommuner med mere end 0,4 i landdistriktsgrad bidrager kriteriet med et 736 kr. lavere udgiftsbehov uanset
socialudgifterne og med et ligeledes lavere bidrag på 132 kr. til koefficienten pr. 1000 kr. mere eller mindre i
socialudgifter.
De meget forskellige konstanter, b, kunne netop forstås i lyset af, hvis familier i bestemte boligtyper især
tilføjer socialt udgiftsbehov til dækning af socialt betingede udgifter på serviceområderne, og altså ikke til
sociale udgifter inden for de sociale konti.
Samlet set bidrager kriteriet til at flytte udgiftsbehov til de bymæssige kommuner fra de landlige og især fra
de mest landlige kommuner, jf. yderste kolonne til højre. Kriteriet bidrager ikke til nogen øget sammenhæng
med de faktiske socialudgifter samlet set og bidrager kun til bedre sammenhæng indenfor kommuner med
landdistriktsgrad på 0, henholdsvis over 0,4. 34
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Dette mønster kunne måske forstås sådan, at kriteriet bidrager til positiv sammenhæng mellem behov og faktiske udgifter i rent
bymæssige kommuner med parcelhuse og almene boliger og måske ligeledes i meget landlige kommuner med få eller mange dårlige
udlejningsboliger, men derimod ikke fungerer så godt i kommuner med landdistiktsgrader mellem 0 og 0,4.
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Eftersom kriteriet ikke bidrager til en god sammenhæng mellem sociale udgifter og socialt udgiftsbehov, er
spørgsmålet, om kriteriet er velbegrundet i forhold til at opfange socialt betinget udgiftsbehov på
serviceområder uden for de sociale konti. Dette ville netop kunne give anledning til de store bidrag til
konstanten, b, i Tabel 13.35
Finansieringsudvalget har altid betragtet kriteriet som en
såkaldt paraply-variabel, som har dækket over en bred
kreds af sociale problemer, idet kriteriet har bidraget til
gode forklaringsgrader i regressionsanalyserne.
I de 6 østjyske kommuners rapport om ressourcevariables
påvirkning af regressionsanalyser36 vises imidlertid, at hvis
der kontrolleres for alle udbudseffekter mister netop dette
kriterie sin signifikans og dermed berettigelse som socialt
kriterie.37

Den almindelige
arbejderfamilie i hovedstaden
bor ofte i almen lejebolig, som
og udløser social udligning.
I provinsen bor arbejdere
næsten altid i ejerbolig, som her
er billigere, men de udløser ikke
tilskud.

De 6 østjyske kommuner fandt, at når udgifterne er større i
kommuner med mange familier i bestemte boliger, så
skyldes det ikke, at disse familier giver anledning til et
større behov, som forudsat i analyserne i betænkning
1533. Det skyldes i stedet at disse kommuner har flere
ressourcer til rådighed, som anvendes til højere serviceudgifter og at disse højere serviceudgifter i de hidtil
udførte analyser fejlagtigt bliver fortolket som udgiftsbehov.
Kriteriet opgør antal familier i bestemte boliger, herunder almene boliger, privat udlejning med mangler,
privat udlejning uden mangler før 1920 beliggende i landdistrikter eller byer med færre end 5.000
indbyggere, og beboere i sommerhuse.
Denne definition giver anledning til flere betænkeligheder, bl.a. når den sammenholdes med forskelle i
boligvalg i forskellige dele af landet.
Jytte Christensen og Jørgen Elm Larsen skriver i en artikel i Dansk Sociologi, nr. 4, 2007 følgende:
”Arbejderfamilier har i dag i høj grad fået realiseret drømmen om eget hus, idet 58 pct. af familierne, der er
fagforeningsmedlemmer i LO, bor i parcelhus og kun 23 pct. i etagebyggeri (sammenlignet med 49 pct. og
30 pct. i befolkningen som helhed). Der er imidlertid klare opdelinger mellem land og by. Af LO-familierne er
det 55 pct., der bor i etagebyggeri i hovedstaden mod kun 4 pct. i landkommunerne (BAT & LO 2004), hvilket
bl.a. afspejler forskelle i boligpriser mellem især hovedstaden og landkommunerne”.
Selv om de almene boliger i stigende grad er boliger for dem, der er uden for arbejdsmarkedet og for
indvandrerne og deres efterkommere, så vil den markante forskel i almindelige LO-arbejderes boligvalg som
følge af boligpriserne uvægerligt føre til, at den almindelige LO-familie i hovedstadsområdet oftest tæller med
i det sociale kriterie, medens samme familietype i provinsen ikke tæller med.
Dette bosætningsmønster vil uvægerligt hænge tæt sammen med landdistriktsgraden, idet boligpriserne
falder med stigende landdistriktsgrad og dermed øget muligheden for at bo i eget hus.
Finansieringsudvalget har med rette gentagne flere gange peget på, at boligpriserne ikke bør inddrages i
udligningsberegningerne. Udligningsordningen har ikke til formål at forsøge at billiggøre boligpriserne i

35

Dette kan dog også skyldes forskelle i regionale priser og lønninger, forskelle i finansieringsvilkår, jf. senere i rapporten, eventuelle
regionale forskelle i effektivitet, samt naturligvis at valg og vægtning af kriterierne ikke alene er resultat af faglige analyser, men også at
politiske beslutninger.
36
Ressourcevariables påvirkning af regressionsanalyser. Teknisk rapport, 6 østjyske kommuner november 2010, se
www.rimeligudligning.nu
37
Begrebet udbudseffekt drøftes nærmere i afsnittet Udbudseffekten som årsag til et upræcist socialt udgiftsbehov, side 48.
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vækstcentrene. Dette ville i øvrigt give anledning til øget tilflytning og dermed alene til en spiral med stigende
boligpriser og formuevækst hos eksisterende boligejere i byerne.
Når kriteriet påvirkes så meget af udbudseffekter fra kommunernes finansieringsvilkår, skal dette også ses i
lyset af, at kriteriet især er fundet signifikant på udgiftsområder, som netop er klart påvirkelige af
ressourceforskellen så som kultur, børnepasning, folkeskole, og til en vis grad også udsatte børn og unge.
Kun kriteriets signifikant på beskæftigelsesområdet er næppe påvirket af denne kritik.
Kriteriet familier i bestemte boligtyper vurderes på den baggrund uegnet som socialt kriterie og den
omfordeling af udligningskroner, som kriteriet giver anledning til vurderes i det væsentlige at være fagligt
ubegrundet.

Indvandrere og efterkommere
Kriteriet indvandrere og efterkommere giver, jf. Figur 9, anledning til omfordeling af 648 mio.
udligningskroner, heraf netto 540 mio. kr. til kommuner med landdistriktsgrad under 0,2.
Kriteriet er, jf. Tabel 6, fundet signifikant af Finansieringsudvalget i forhold til folkeskoleudgifter og det vil sige
ikke på de sociale konti.
Kriteriet er meget lavt korreleret med de faktiske socialudgifter med en korrelationskoefficient på 0,208 og
har en vægt på 3 % i landudligningen.
Kriteriet bidrager, jf. Tabel 7, da heller ikke positivt til sammenhængen mellem kommunernes sociale udgifter
og sociale udgiftsbehov. Faktisk falder forklaringsgraden svagt med 0,035, når kriteriet medregnes. Når
kriteriet medregnes, bidrager det beskedent til udgiftsbehovet med 30 kr. pr. 1000 kr. i sociale udgifter pr.
indbygger.
Når kriteriet vurderes i forhold til de fire kommunegrupper efter landdistriktsgrad, fremstår kriteriet ikke
robust.
Bidraget til sammenhæng mellem sociale udgifter og sociale udgiftsbehov er varierende, men med lavere
værdier end for landet som helhed.
Bidraget til koefficienterne, a, er ens for de to mest bymæssige kommuner, og væsentligt lavere for
kommuner med betydende landdistrikter.
Kriteriet bidrager herudover til en betydelig niveauforskel mellem de fire kommunetyper, som spænder fra et
bidrag til udgiftsbehovet på 623 kr. for bykommuner med 0 i landdistriktsgrad til et fradrag på 256 kr. i
kommuner med høj landdistriktsgrad uanset størrelsen af de sociale udgifter.
Disse niveauforskelle er tilsyneladende årsagen til det negative bidrag til sammenhængen mellem sociale
udgifter og socialt udgiftsbehov på landsplan.
Tabel 14

Bidrag til sammenhæng mellem socialudgifter og socialt udgiftsbehov fra kriteriet
indvandrere og efterkommere

a, b og R2 ved behov beregnet inklusiv alle kriterier
fratrukket tilsvarende værdier beregnet uden dette kriterie

a

R2

b

Soc.udlign
Kr./indb

Alle kommuner

0,030

0

-0,035

0

Kommuner med landdistriktsgrad =0

0,086

0,623

0,003

376

Kommuner med landdistriktsgrad mellem 0 og 0,2

0,088

0,234

-0,010

66

Kommuner med landdistriktsgrad mellem 0,2 og 0,4

0,011

-0,142

-0,012

-154

Kommuner med landdistriktsgrad over 0,4

0,010

-0,256

0,001

-271
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Samlet set giver kriteriet anledning til varierende højere beregnet udgiftsbehov ved stigende socialudgifter,
men væsentligt niveauforskelle mellem kommunegrupperne uafhængigt af størrelse på de sociale udgifter,
idet de mest bymæssige kommuner via dette kriterie får tillagt langt højere udgiftsbehov end de mest
landlige kommuner.
Dette mønster giver god mening i lyset af, at kriteriet især
er fundet signifikant i forhold til folkeskoleudgifterne, som
rapporteret af Finansieringsudvalget, altså til dækning af
socialt betingede serviceudgifter fortrinsvis38 udenfor de
sociale konti. Derfor ville sammenhæng med de sociale
udgifter ikke være givet.
I de 6 østjyske kommuners rapport om ressourcevariables
påvirkning af regressionsanalyser vises imidlertid, at en
væsentlig del af sammenhængen mellem kriteriet og
kommunernes serviceudgifter skyldes udbudseffekter.

Større folkeskoleudgifter til
indvandrere og efterkommere
finansieres rigeligt ved den
særlige udlændingeudligning.
De samme udgifter kan ikke
samtidig begrunde yderligere
udligning ved indvandrer‐
kriteriet

Dette betyder, at når udgifterne er større i kommuner med
mange indvandrere og efterkommere, så skyldes det ikke
kun, at indvandrere og efterkommere giver anledning til et
større reelt behov, som forudsat i analyserne i betænkning
1533, men også, at disse kommuner har flere ressourcer til
rådighed, og at disse ekstra ressourcer anvendes til højere udgifter på service.

Ifølge Finansieringsudvalgets fremlagte analyser på tværs af hele landet igennem årene er kriteriet som
nævnt kun rapporteret signifikant på folkeskoleområdet. De 6 østjyske kommuner har imidlertid i rapporten
”Rimelig udligning af udgifter til udlændinge” fra 2013 påvist, at indvandrer kriteriet i den generelle
udligningsordning i virkeligheden er insignifikant også på folkeskoleområdet og derfor slet ikke bør anvendes
som socialt kriterie.
Problemstillingen er, at den særlige udlændingeudligningsordning tildeler kommunerne finansieringsmæssig
dækning for de særlige udgifter knyttet til udlændinge. En væsentlig del heraf tildeles på baggrund af antal 616 årige udlændinge, hvor det centrale udgiftsområde er udgifter på folkeskoleområdet, f.eks. tosprogs
undervisning.
Dette er Finansieringsudvalget opmærksom på i betænkningen fra 201239, men uden at undersøge hvilke
konsekvenser denne problemstilling burde give anledning til. Det har de 6 østjyske kommuner undersøgt.40
De 6 østjyske kommuners undersøgelse viste, at når man gentager Finansieringsudvalgets
regressionsanalyse på kun de folkeskoleudgifter, som kommunernes selv finansierer41, så er
indvandrerkriteriet lang fra signifikant og lever dermed ikke op til Finansieringsudvalgets sædvanlige krav.
Undersøgelsens konklusion er endda meget robust, således at den ventede store nedsættelse af de særlige
udlændingetilskud ikke vil påvirke denne konklusion. Når den velbegrundede nedjustering i det særlige
udlændige tilskud, som Finansieringsudvalget har foreslået i 2014, bliver gennemført, vil det ekstra
finansieringsbidrag til 6-16 årige udlændinge og dermed især til tosprogs undervisningen skulle reduceres til

38

Specialundervisning indgår i de sociale udgifter.
Finansieringsudvalget skriver i bet. 1533, side 397 ”Det bemærkes dog, at kommunerne samtidig kompenseres for visse udgifter,
som er mere direkte forbundet med udenlandske borgere fra ikke-vestlige lande, via en særskilt udligningsordning”, men vælger
alligevel uden at uddybe problemstillingen at fastholde kriteriet i sin model.
40
Rimelig udligning af udgifter til udlændinge, 6 østjyske kommuner 2013, se www.rimeligudligning.nu
41
Regnskabstallene er reduceret med de modtagne tilskud, hvorved kriteriet er insignifikant. Herefter undersøgtes, hvor robust denne
analyse var ved kun at fratrække en procentandel af de modtagne tilskud. Selv om regnskabstallene kun reduceres med 17 % af de
modtagne tilskud, så bliver kriteriet insignifikant.
39
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ca. 2/3 af det nuværende. Men selv om kun 17 % af det nuværende tilskud anvendes på folkeskoleområdet,
så vil kriteriet fremstå insignifikant.
Finansieringsudvalget har i 2014 svaret på de 6 østjyske kommuners kritik af kriteriet.42
Finansieringsudvalget skriver, at kriteriet ikke alene skal vurderes i forhold til de signifikante resultater på
folkeskoleområdet, men henviser til en række regressionsanalyser på andre sektorområder, hvor udgifterne
er sat i forhold til én enkelte variabel, samt til upublicerede analyser på udgiftsområderne, børnepasning,
sundhedsområdet, udsatte børn og unge, beskæftigelse og boligstøtte.
Men simple regressionsanalyser af udgifterne på en sektor overfor en enkelt variabel kan kun anvendes til
indledende research. Hverken koefficienter eller signifikans i sådanne analyser kan tillægges vægt, idet de
vil lide af mangel på inddragelse af relevante forklarende variable. Heller ikke upublicerede resultater kan
tillægges vægt i vurderingen, og i forhold til begrundelsen for kriteriet med henvisning til andre ikke fremlagte
sektoranalyser, kan tilføjes, at også her vil udbudseffekter formentlig have påvirket analyserne.
Finansieringsudvalget skriver, at der som hovedregel kun er fremlagt de modeller, hvor sammenhængen er
fundet stærkest. Den stærkeste model var således på folkeskoleområdet, og som blev valgt fremlagt til trods
for, at Finansieringsudvalget selv var opmærksom på, at man analyserede på udgifter, der omfattede fuldt
finansierede udgifter til tosprogs undervisning via den særlige udlændingeudligningsordning43. Det er
således den stærkeste model, som de 6 østjyske kommuner vurderer uholdbar, netop fordi signifikansen
alene beror på udgifter, som kommunen ikke selv finansierer.
Endelig nævner Finansieringsudvalget, at kriteriet endvidere indgår i modellerne for biblioteks-, fritids og
kulturudgifterne i hovedstadsområdet.
De 6 østjyske kommuner har alene undersøgt kriteriets signifikans i forhold til landsmodeller. Det kan
således ikke udelukkes, at kriteriet kan være signifikant i analyser internt i hovedstadsområdet. Samlet set
giver Finansieringsudvalgets svar alene anledning til at præcisere, at det er i forhold til landsudligningen, at
de 6 østjyske kommuner har fundet, at kriteriet er insignifikant og derfor ikke bør anvendes som kriterium,
idet tilsvarende undersøgelse ikke er foretaget på hovedstadsudligningen.
Kriteriet Indvandrere og efterkommere vurderes på denne baggrund uden faglig begrundelse som socialt
kriterie og den omfordeling af udligningskroner, som kriteriet giver anledning til, vurderes ubegrundet.

Personer med lav indkomst
Kriteriet personer med lav indkomst giver, jf. Figur 9, anledning til omfordeling af 961 mio. udligningskroner,
heraf netto 585 mio. kr. til kommuner helt uden landdistrikter.
Kriteriet er, jf. Tabel 6, fundet signifikant af Finansieringsudvalget i forhold til udsatte børn og unge samt
beskæftigelse, det vil sige på de sociale konti.
Kriteriet er middel korreleret med de faktiske socialudgifter med en korrelationskoefficient på 0,567 og har en
vægt på 8 % i landsudligningen.
Kriteriet bidrager, jf. Tabel 7, ikke positivt til sammenhængen mellem kommunernes sociale udgifter og
sociale udgiftsbehov.

42

Udligningsordninger vedr indvandrere og efterkommere, Finansieringsudvalget marts 2014, side 19
Finansieringsudvalget skriver således i bet 1533, side 397: Det bemærkes dog, at kommunerne samtidig kompenseres for visse
udgifter, som er mere direkte forbundet med udenlandske borgere fra ikke-vestlige lande, via en særskilt udligningsordning.

43
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Tabel 15

Bidrag til sammenhæng mellem socialudgifter og socialt udgiftsbehov fra kriteriet
personer med lav indkomst

a, b og R2 ved behov beregnet inklusiv alle kriterier
fratrukket tilsvarende værdier beregnet uden dette kriterie

a

R2

b

Soc.udlign
Kr./indb

Alle kommuner

0,093

0

-0,016

0

Kommuner med landdistriktsgrad = 0

0,103

0,521

0,002

520

Kommuner med landdistriktsgrad mellem 0 og 0,2

0,125

0,120

-0,006

37

Kommuner med landdistriktsgrad mellem 0,2 og 0,4

0,103

-0,110

-0,002

-216

Kommuner med landdistriktsgrad over 0,4

0,108

-0,223

0,008

-279

Når kriteriet medregnes, bidrager det til udgiftsbehovet med 93 kr. pr. 1000 kr. mere eller mindre i
socialudgifter. Dette bidrag er nogenlunde konstant på tværs af kommunegrupperne efter landdistriktsgrad,
men der er herudover betydelige niveauforskelle mellem kommunegrupperne, hvor kriteriet bidrager med
521 kr. ekstra i de ”rene” bymæssige kommune faldende til et fradrag på 223 kr. i de mest landlige
kommuner. Kun i sidste kommunegrupper ses en forbedret sammenhæng med de sociale udgifter, når
kriteriet medregnes.
Samlet set giver kriteriet anledning til robust højere beregnet udgiftsbehov ved stigende socialudgifter, men
samtidig med væsentligt niveauforskelle mellem kommunegrupperne uanset størrelse på de sociale udgifter,
idet de mest bymæssige kommuner via dette kriterie får tillagt langt højere udgiftsbehov end de mest
landlige kommuner. Disse niveauforskelle uafhængigt af omfanget af sociale udgifter er årsagen til, at
kriteriet ikke bidrager til den overordnede sammenhæng mellem sociale udgifter og socialt udgiftsbehov.
Hvorvidt den væsentlig højere konstant, b, for bykommuner helt uden landdistrikter og dermed den 521 kr.
højere udligning pr. indbygger er velbegrundet i forhold til socialt betingede serviceudgifter, er ikke
undersøgt, men det er interessant at se, hvordan kriteriets bidrag til udgiftsbehovet varierer i forhold til de
faktiske udgifter til beskæftigelse og udsatte børn og unge, hvilket fremgår af Figur 12.
Særlig opmærksomhed henledes på København og
Frederiksberg markeret med to røde punkter, hvis bidrag til
udgiftsbehovet som følge af kriteriet er ekstraordinært højt i
forhold til kommunernes faktiske udgifter til beskæftigelse
og udsatte børn og unge.
De højeste udgifter til beskæftigelse og udsatte børn og
unge ses i Lolland Kommune markeret med grønt punkt,
men alligevel modtager Lolland langt mindre i bidrag til
udligningen pr. indbygger fra dette kriterie end Københavns
Kommune.

Københavns Kommune
modtager ekstra udligning på
grund af mange med lav
indkomst,
…men uden at have tilsvarende
høje socialudgifter

For Københavns Kommunes vedkommende ville et
gennemsnitligt bidrag svarende til niveauet af den indtegnede tendenslinje ved det faktiske udgiftsniveau
have udgjort 352 kr. pr. indbygger, svarende til godt 200 mio. kr., men det faktiske bidrag fra kriteriet udgør
godt 1 mia. kr., hvilket fuldt ud vil kunne forklare den højere sociale udligning i hele denne kommunegruppe
på 520 kr. pr. indbygger, jf. Tabel 15.
.
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Figur 12

Bidraget fra personer med lav indkomst til udgiftsbehovet sammenholdt med faktiske
udgifter til beskæftigelse og udsatte børn og unge

Kriteriets bidrag til udgiftsbehovet udover øvrige kriterier
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Udlejede beboelseslejligheder
Kriteriet udlejede beboelseslejligheder giver, jf. Figur 9, anledning til omfordeling af netto 526 mio.
udligningskroner med retning mod de mest bymæssige kommuner.
Kriteriet er, jf. Tabel 6, fundet signifikant af Finansieringsudvalget i forhold til boligstøtte, dvs. på sociale
konti.
Kriteriet er lavt-middel korreleret med de faktiske socialudgifter med en korrelationskoefficient på 0,415 og
har en vægt på 5 % i landsudligningen.
Kriteriet bidrager, jf. Tabel 7, ikke positivt til sammenhængen mellem kommunernes sociale udgifter og
sociale udgiftsbehov. Faktisk falder forklaringsgraden svagt med 0,016, når kriteriet medregnes. Når kriteriet
medregnes, bidrager det til udgiftsbehovet med 37 kroner pr. 1000 kr. socialudgifter.
Dette bidrag er nogenlunde konstant på tværs af kommunegrupperne efter landdistriktsgrad, men også her
er der niveauforskelle mellem kommunegrupperne, hvor kriteriet bidrager med 344 kr. ekstra i udgiftsbehov i
de ”rene” bymæssige kommune faldende til et fradrag på 174 kr. i de mest landlige kommuner.

Tabel 16

Bidrag til sammenhæng mellem socialudgifter og socialt udgiftsbehov fra kriteriet

udlejede beboelseslejligheder
a, b og R2 ved behov beregnet inklusiv alle kriterier
fratrukket tilsvarende værdier beregnet uden dette kriterie

a

R2

b

Soc.udlign
Kr./indb

Alle kommuner

0,037

0

-0,016

0

Kommuner med landdistriktsgrad = 0

0,057

0,344

-0,001

189

Kommuner med landdistriktsgrad mellem 0 og 0,2

0,065

0,095

-0,001

71

Kommuner med landdistriktsgrad mellem 0,2 og 0,4

0,051

-0,040

-0,001

-74

Kommuner med landdistriktsgrad over 0,4

0,032

-0,174

-0,002

-208

Samlet set giver kriteriet anledning til robust højere beregnet udgiftsbehov ved stigende socialudgifter, men
samtidig med væsentligt niveauforskelle mellem kommunegrupperne uafhængigt af størrelse på de sociale
udgifter, idet de mest bymæssige kommuner via dette kriterie får tillagt langt højere udgiftsbehov end de
mest landlige kommuner. Disse niveauforskelle uanset omfanget af sociale udgifter er muligvis årsagen til, at
kriteriet ikke bidrager til den overordnede sammenhæng mellem sociale udgifter og socialt udgiftsbehov.

25-49 årige uden erhvervsuddannelse
Kriteriet 25-49 årige uden erhvervsuddannelse giver, jf. Figur 9, anledning til omfordeling af 1.151 mio.
udligningskroner, heraf netto 599 mio. kr. til kommuner helt uden landdistrikter.
Kriteriet er, jf. Tabel 6, fundet signifikant af Finansieringsudvalget i forhold til børnepasning og
førtidspension, dvs. dels serviceudgifter og dels socialudgifter.
Kriteriet er middel-højt korreleret med de faktiske socialudgifter med en korrelationskoefficient på 0,654 og
har en vægt på 16 % i landsudligningen.
Kriteriet bidrager, jf. Tabel 7, ikke til sammenhængen mellem kommunernes sociale udgifter og sociale
udgiftsbehov. Forklaringsgraden falder svagt med 0,004, når kriteriet medregnes. Når kriteriet medregnes,
bidrager det til udgiftsbehovet med 132 kr. pr. 1000 kr. socialudgifter.
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Dette bidrag er temmelig forskelligt på tværs af kommunegrupperne efter landdistriktsgrad, og der er
betydelige niveauforskelle mellem kommunegrupperne, hvor kriteriet bidrager med 495 kr. ekstra i de helt
bymæssige kommuner.
Kun i gruppen af kommuner med landdistriktsgrad mellem 0 og 0,2 bidrager kriteriet til en bedre
sammenhæng mellem socialudgifter og udgiftsbehov.
Tabel 17

Bidrag til sammenhæng mellem socialudgifter og socialt udgiftsbehov fra kriteriet 25-

49 årige uden erhvervsuddannelse
a, b og R2 ved behov beregnet inklusiv alle kriterier
fratrukket tilsvarende værdier beregnet uden dette kriterie
Alle kommuner
Kommuner med landdistriktsgrad = 0
Kommuner med landdistriktsgrad mellem 0 og 0,2
Kommuner med landdistriktsgrad mellem 0,2 og 0,4
Kommuner med landdistriktsgrad over 0,4

a

0,132
0,146
0,233
0,069
0,063

b

0
0,495
‐0,022
‐0,057
0,015

R2

Soc.udlign
Kr./indb

‐0,004
‐0,003
0,009
‐0,029
‐0,016

0
532
-262
-101
36

Men i bykommuner med landdistriktsgrad på 0, hvor kriteriet ikke bidraget til bedre sammenhæng, giver
kriteriet anledning til betydeligt højere sociale udgiftsbehov. Når kriteriet fører til ekstra 495 kr. pr. indbygger
til disse kommuner, skyldes det således ikke nogen sammenhæng med størrelsen af de sociale udgifter.

Ovenfor er de 6 sociale kriterier, som især flytter udligningskroner imod de mest bymæssige kommuner,
drøftet og vurderet. Kun kriteriet 20-59 årige uden beskæftigelse over 5 % synes i rimelig grad at have
sammenhæng med kommunernes socialudgifter. De øvrige 5 kriterier synes kun i et vist omfang at have
sammenhæng med de sociale udgifter og i varierende grad i de undersøgte kommunegrupper. Derimod
tilfører de alle betydelige ekstra udgiftsbehov til de bymæssige kommuner, som ikke hænger sammen med
de sociale udgifter.
Man kunne let forestille sig, at de samme kriterier ikke ville have samme evne til at opfange sociale behov i
alle landets kommuner. Den foregående gennemgang er særlig problematisk, fordi alle disse 6 sociale
kriterier har fokus på opfangning af bysociale udgiftsbehov, medens der kun er ét kriterie, beregnet nedgang
i folketallet, med tilsvarende omfordelende styrke, som forsøger af opfange sociale behov i en kreds af andre
kommuner, jf. nedenfor.
Dette ekstra udgiftsbehov til de mest bymæssige kommuner, som kriterierne tillægger – uafhængigt af
omfanget af sociale udgifter – kan have flere årsager:


Udbudseffekter som følge af bedre finansieringsvilkår i historiske år



Regionale pris/lønforskelle, som de sociale kriterier ikke burde opfange



Eventuelle regionale forskelle i effektivitet



Politiske beslutninger om fordeling af tilskud og udligning



Socialt betingede serviceudgifter, som ikke varierer med omfanget af sociale udgifter

Den sidste forklaring lægges tilsyneladende til grund i nugældende udligningsordning eller den nugældende
fordeling kan være i overensstemmelse med de politiske ønsker om fordeling af tilskud og udligning.
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Det er de 6 østjyske kommuners opfattelse, at de gennemgåede kriterier bør vurderes i forhold også til de
første 3 forklaringer.
Efter hermed at have vurderet de kriterier, som i særlig grad flytter udligningskroner mod de mest
bymæssige kommuner, vendes blikket mod de kriterier, som i særlig grad flytter udligningskroner mod de
mest landdistriktsprægede kommuner.

Handicappede
Kriteriet antal handicappede omfordeler i alt 467 mio. kr. på landsplan, med stigende udligning jo større
landdistrikter i kommunen.
Kriteriet er, jf. Tabel 6, fundet signifikant af Finansieringsudvalget i forhold til ældre og udsatte voksne,
hvilket derfor især kan forventes at påvirke de sociale udgifter til udsatte voksne.
Kriteriet er det næst højest korrelerede med de faktiske socialudgifter med en korrelationskoefficient på
0,785 og har en vægt på 5 % i landsudligningen.
Kriteriet bidrager, jf. Tabel 7, betydeligt positivt til sammenhængen mellem kommunernes sociale udgifter og
sociale udgiftsbehov. Forklaringsgraden stiger med 0,026, når kriteriet medregnes, og er dermed kriteriet
med det tredje højeste bidrag til sammenhængen. Når kriteriet medregnes, bidrager det til udgiftsbehovet
med 70 kr. pr. 1000 kr. mere eller mindre i sociale udgifter.
Kriteriet virker endvidere forholdsvis robust på tværs af kommuner med forskellig landdistriktsgrad, idet
sammenhængen i Tabel 7 genfindes nogenlunde med tilsvarende værdier, når sammenhængen undersøges
med kommunerne opdelt i de 4 grupper efter landdistriktsgrad, dog med lavere bidrag til koefficienten a i de
rent bymæssige kommuner.
Tabel 18

Bidrag til sammenhæng mellem socialudgifter og socialt udgiftsbehov fra kriteriet

handicappede
a, b og R2 ved behov beregnet inklusiv alle kriterier
fratrukket tilsvarende værdier beregnet uden dette kriterie
Alle kommuner
Kommuner med landdistriktsgrad = 0
Kommuner med landdistriktsgrad mellem 0 og 0,2
Kommuner med landdistriktsgrad mellem 0,2 og 0,4
Kommuner med landdistriktsgrad over 0,4

a

0,070
0,042
0,064
0,084
0,074

b

0
‐0,115
‐0,101
0,059
0,054

R2

0,026
0,002
0,009
0,014
0,000

Soc.udlign
Kr./indb
0
-158
-61
82
144

Også her ses forskelle i niveau af b mellem kommunegrupperne, men dog af betydelig mindre omfang end
set ved de foregående kriterier. Niveauforskellene – og ikke forskelle i sociale udgifter - vil dog udgøre den
væsentligste del af forklaringen på kriteriets mindre omfordelende effekt.

Beregnet nedgang i folketallet
Den største omfordelende effekt til fordel for kommuner med betydende landdistrikter skyldes kriteriet
beregnet nedgang i folketallet, som i alt omfordeler 1.376 mio. kr., heraf netto 856 mio. kr. til kommuner med
landdistriktsgrad over 0,4.
Kriteriet introduceredes i Finansieringsudvalgets rapport om et nyt tilskuds- og udligningssystem i 2005, hvor
kriteriet omtales således:
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”Fald i befolkningstal
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 et nettofald, mens der ikke medregnes bevægelser i
år med en positiv nettovækst i befolkningstal. Kriteriet er beregnet for befolkningsudviklingen i årene 20002004.
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 faldt i befolkningstallet på 100 fra 2000-2001, men en positiv
nettovækst i de efterfølgende år, vil have en kriterieværdi på 100.
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. ”
Kriteriet blev dengang undersøgt i forhold til førtidspension, beskæftigelsesområdet og ældreområdet. Kun
på ældreområdet blev det fundet signifikant. Og analysen på ældreområdet havde tilmed en yderst
beskeden forklaringsgrad.
Ved fremlæggelse af lovforslaget til udligningsloven for 2007 efter finansieringsreformen begrundedes
kriteriet således:
”Kriteriet afspejler strukturelle problemstillinger for kommuner, som oplever en tendens til fald i
befolkningstallet, hvilket typisk drejer sig om udkantskommuner. De strukturelle problemstillinger kan give sig
udtryk i en skæv befolkningssammensætning aldersmæssigt såvel som socioøkonomisk, hvilket kan
indebære en social belastning og en ekstra udfordring i den kommunale sociale indsats. ”
Medens man i Finansieringsudvalget afsøgte sammenhænge med sociale udgifter og kun fandt signifikans i
forhold til ældreområdet, så lagde man ved den politiske fremlæggelse vægt på den sociale belastning og
ekstra udfordring i den sociale indsat, hvor kriteriet ikke blev fundet signifikant.
Man ønskede tilsyneladende en øget dækning af det sociale udgiftsbehov i forhold til de sociale udgifter
(sociale indsats) i disse kommuner.
Finansieringsudvalget havde tilsyneladende vanskeligt ved at begrunde kriteriet ud fra sine undersøgelser i
2005, men lykkedes i højere grad ved undersøgelserne på flere kommunale serviceområder i 2012. Her blev
det reviderede kriterium fundet signifikant i forhold til serviceområderne børnepasning, folkeskole og
ældreområdet, jf. Tabel 6.
Den sammenhæng, som Finansieringsudvalget her afdækkede pegede i mindre grad på egentlige sociale
udgifter, men snarere dyrere drift af de store kommunale serviceområder, hvilket vel kunne forstås som en
konsekvens af vanskeligheder ved kapacitetsudnyttelse ved faldende folketal.
Forløbet efterlader et indtryk af, at kriteriet oprindeligt havde baggrund i et politisk ønske om, at forskyde
byrdefordelingen til fordel for udkantskommuner, eventuelt decideret til fordel for kommuner med faldende
folketal. Interessegruppen ’Det skæve Danmark’ havde igennem flere år argumenteret for en ændring i den
økonomiske balance, flere udkantskommuner, og Finansieringsudvalgets rapport fra 2004 viste, at der var
stor forskel på dækningen af det sociale udgiftsbehov i forhold til de faktiske socialudgifter afhængig af
nærhed til vækstcentrene, jf. Tabel 3, side 18.
Kriteriets virkning undersøges på den baggrund først i lyset af den sociale argumentation ved
sammenhængen med kommunernes faktiske socialudgifter og dernæst i forhold til dyrere drift på
serviceområderne. Måske var begrundelsen mindre vigtig, end ønsket om at få ændret byrdefordelingen.
Trods sin formelt lave vægt har kriteriet som nævnt en meget stor omfordelende effekt på 1,4 mia. kr., jf.
Figur 9, hvoraf netto 856 mio. kr. tilføres kommuner med landdistriktsgrader over 0,4.
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Kriteriet er lavt korreleret med de faktiske socialudgifter med en korrelationskoefficient på 0,469 og har en
vægt på 2 % i landsudligningen.
Kriteriet bidrager, jf. Tabel 7, alligevel marginalt til den samlede forklaringsgrad med 0,106 og har dermed
den største marginale effekt på forklaringsgraden mellem faktiske socialudgifter og sociale udgiftsbehov.
Dette hænger sammen med, at kriteriet er lavt-middel korreleret med de øvrige kriterier, således at det
faktisk kan tilføje noget ekstra, trods den beskedne korrelation med de sociale udgifter.
Samtidig virker det naturligvis overraskende set i lyset med Finansieringsudvalgets undersøgelser, som
peger på sammenhæng med serviceområder udenfor de sociale konti.
Den marginale effekt på tilvæksten i det sociale behov ved stigende socialudgifter er på 141 kr. pr. 1000 kr.
socialudgifter, hvilket er den tredje største påvirkning.
Når sammenhængen mellem sociale udgifter og socialt udgiftsbehov undersøges i de fire kommunegrupper
ses, at kriteriet har meget forskellig betydning i de forskellige kommunegrupper.
Kriteriet flytter penge fra by til land, men virker ikke robust ved undersøgelser inden for de enkelte
landdistriktsgrupper. Kriteriet bidrager naturligvis kun til øget sammenhæng mellem socialt behov og
socialudgifter i kommunegrupper, hvor kommuner har beregnet nedgang i folketallet, idet kriteriet antager
værdien 0 i alle øvrige kommuner. Største bidrag til øget sammenhæng mellem behov og udgifter ses i
gruppen af kommuner med landdistriktsgrad mellem 0,2 og 0,4.
I gruppen af kommuner med landdistriktsgrad under 0,2 bidrager kriteriet naturligvis ikke til nogen
sammenhæng mellem socialeudgifter og sociale behov, idet bidraget for langt de fleste kommuner alene
indvirker som et konstant beløb pr. indbygger. Derfor ses da også en betydende niveausænkning for disse
kommunegrupper uafhængigt af de sociale udgifter.
For kommuner med landdistriktsgrad over 0,4 har kriteriet en positiv påvirkning af forklaringsgraden mellem
socialt behov og sociale udgifter.
Tabel 19

Bidrag til sammenhæng mellem socialudgifter og socialt udgiftsbehov fra kriteriet
beregnet nedgang i folketallet

a, b og R2 ved behov beregnet inklusiv alle kriterier
fratrukket tilsvarende værdier beregnet uden dette kriterie
Alle kommuner

a

R2

b

Soc.udlign
Kr./indb

0,141

0

0,106

0

Kommuner med landdistriktsgrad = 0

-0,013

-0,610

0,000

-298

Kommuner med landdistriktsgrad mellem 0 og 0,2

-0,003

-0,535

0,010

-344

Kommuner med landdistriktsgrad mellem 0,2 og 0,4

0,225

-0,038

0,086

55

Kommuner med landdistriktsgrad over 0,4

0,258

0,492

0,017

831

Det høje bidrag til forklaringsgraden på landsplan kombineret med lave forklaringsgrader og store niveauværdier inden for de enkelte kommunegrupper skyldes, at kriteriet flytter udgiftsbehov fra stort set hele
gruppen af bymæssige kommuner på samme måde som en dummy-variabel. Tildelingen af udgiftsbehov
som følge af kriteriet bidrager med nogenlunde samme følsomhed i forhold til socialudgifter i begge
kommunegrupper med landdistriktsgrad over 0,2. Derimod øges udgiftsbehovet væsentligt i de mest landlige
kommuner ved et stort bidrag til konstanten b, på 492 kr. i disse kommuner. Dette bidrag har ingen
sammenhæng med de sociale udgifter.
Finansieringsudvalget fandt kriteriet signifikant på de mere serviceprægede sektorområder, børnepasning,
folkeskole og ældre og handicappede og ikke på udgiftsområderne med de sociale udgiftskonti. Derfor
undrer det, at kriteriet giver anledning til en bedre sammenhæng mellem faktiske socialudgifter og det
sociale udgiftsbehov i nogle kommunegrupper.
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Men de større socialudgifter i kommuner med betydende landdistrikter er ikke nødvendigvis en følge af
nedgangen i folketallet, men kan skyldes andre forhold, som blot ikke opfanges af de øvrige kriterier.
Kriteriet foretager således en meget overordnet udligning i forhold til sociale udgifter. Men alligevel vurderes
kriteriet uegnet til at opfange sociale udgiftsbehov.
Til illustration vises i Figur 13 størrelsen på den del af
kommunernes faktiske socialudgifter, som ikke dækkes af
det sociale udgiftsbehov, når dette beregnes henholdsvis
med og uden kriteriet beregnet nedgang i folketallet.
Ved den sort optrukne kurve vises forskellene i
kommunernes sociale udgifter, som ikke dækkes af det
sociale udgiftsbehov, når dette beregnes uden beregnet
nedgang i folketallet og alene ud fra de 13 øvrige kriterier.
Eksempelvis har Jammerbugt Kommune i højre side af
figuren sociale udgifter som overstiger kommunens
sociale udgiftsbehov med 6.284 kr., medens Brøndby i
venstre side af figuren har sociale udgifter som er 6.438
kr. mindre end kommunens sociale udgiftsbehov.

Beregnet nedgang i folketallet er
uegnet til at opfange
kommunernes sociale
udgiftsbehov.
Kriteriet giver dækning til
tilfældige kommuner i forhold til
socialt pres

Når kriteriet beregnet nedgang i folketallet medregnes i det sociale udgiftsbehov ændrer dette billede sig
betydeligt, som vist ved søjlerne i figuren, idet kommunerne med fald i folketallet får langt bedre dækning af
deres sociale udgifter, medens de øvrige kommuner med tilsvarende udækket socialt udgiftsbehov og som
skal bidrage via udligningen hertil får dårligere dækning.
Eksempelvis får Lolland sine udækkede sociale udgifter på 5.199 sænket til 278 som følge af kriteriet
beregnet nedgang i folketallet. Dette er naturligvis godt og rimeligt for Lolland Kommune, men kan
forekomme urimeligt og vilkårligt for eksempelvis Jammerbugt, Brønderslev og Syddjurs Kommune, som
ikke får sine udækkede sociale udgifter dæmpet tilsvarende.
Kommunernes sociale udgifter fratrukket det sociale udgiftsbehov med og uden
kriteriet beregnet nedgang i folketallet
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Ændring i udgiftsbehov, 1000 kr./indb.

Figur 13
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Pointen er, at set i forhold til dækning af sociale udgifter, virker kriteriet nærmest vilkårligt med hensyn til,
hvilke kommuner, der får dækket deres sociale udgiftsbehov og alene derfor er kriteriet uegnet og burde
erstattes af kriterier, som reelt opfanger de sociale problemer i landdistrikterne, ikke kun i kommuner med
faldende folketal, men i alle kommuner med landdistrikter.
Herefter vurderes, om kriteriet eventuelt måtte være velegnet til at udligne forskelle i økonomisk pres på
institutionsområderne som følge af faldende folketal og måske blot ikke burde indgå i sammenligningen med
de sociale udgifter.
I 2016 modtager kommuner med beregnet nedgang i folketallet ca. 55.000 kr. pr. personnedgang i
folketallet, dvs. pr. netto fraflyttet borger i et af 5 år44.
Lemvig kommune har eksempelvis en beregnet nedgang i folketallet i udligningsberegningen for 2016 på
1.180 personer og modtager på den baggrund netto 56,7 mio. kr. ekstra i tilskud og udligning som følge af
dette kriterie.
De 56,7 mio. kr. er et nettotal bestående af til mertilskud for faldende folketal og et bidrag til andre
kommuner for deres faldende folketal. Sammenlignet med situationen, hvis kommunen ikke havde fald i
indbyggertallet, er beløbet derfor endnu større, nemlig 65 mio. kr., og det svarer til de 55.000 kr. ganget
1180 personer.
De 1.180 personer er opgjort som summen af befolkningsnedgangene i 5 tidligere år, hvilket omvendt vil
sige, at den samme fraflyttede person tæller med i opgørelsen i 5 efterfølgende tilskudsår.
Det betyder, at ved den nugældende ”takst” på ca. 55.000 kr., som også er gældende for andre kommuner,
vil samme fraflyttede person have udløst et nettotilskud over de 5 år på 5 x 55.000 kr. = 275.000 kr.

Hver fraflytning udløser 55.000
kr. ekstra i udligning årligt
…i 5 år.
En familie på 5 personer udløser
dermed 1,4 mio. kr. i udligning.

De gennemsnitlige serviceudgifter i kommunerne udgør
ca. 42.000 kr. pr. indbygger.45 Dermed kan en kommune
med faldende folketal fortsætte gennemsnitlige
serviceudgifter uden tilpasning til folketallet i 6,5 år for det
medtagne tilskud.
Dette forekommer overdrevet i forhold til realistiske
ekstraomkostninger på serviceområderne ved faldende
folketal og fornuftig anvendelse af demografimodeller.

Hvis der omvendt løbende sker fuld tilpasning af
udgifterne til den demografiske udvikling, vil kommunen
ved nedrivning af et gammelt hus, kunne få rigtig god
økonomisk gevinst herved. Hvis alternativet var en
tilflyttende familie med 2 eller 3 børn, er den udligningsmæssige gevinst ved at denne familie ikke flytter til
kommunen, nemlig på 4-5 gange 275.000 kr., dvs. 1,1-1,4 mio. kr.46
Konklusionen herpå er, at kriteriet beregnet nedgang i folketallet ikke størrelsesmæssigt forekommer
velbegrundet i forhold til kompensation for øgede serviceudgifter pr. indbygger som følge af faldende
folketal, så hvis kriteriet skal dække sådanne udgifter, bør det dæmpes ganske væsentligt.
Konklusionen ovenfor var, at kriteriet i forhold til kompensation for høje sociale udgifter måske nok virker
ønskeligt i forhold til kommuner med faldende folketal, men at det er er voldsomt skævvridende i forhold til i
øvrigt socialt ligestillede kommuner uden fald i folketallet.
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Fødselsunderskud spiller eventuelt også en rolle.
Overførselsudgifterne medtages ikke, idet de normalt vil bortfalde ved fraflytning og en eventuel koncentration af personer på offentlig
ydelse ved befolkningsnedgang er behandlet ovenfor i diskussionen af forholdet mellem faktiske socialudgifter og sociale udgiftsbehov.
46
Disse 4-5 personer giver øgede driftsudgifter, som her forudsættes modsvaret af øgede skatteindtægter og generelle tilskud pr. ekstra
borger i øvrigt. Hertil kommer gevinsten ved sparede socialudgifter, hvis der er tale om en socialt belastet familie, men dette indgår i
overvejelsen tidligere vedr. forholdet mellem sociale udgifter og sociale udgiftsbehov og skal derfor ikke inddrages her.
45
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Samlet set er konklusionen, at kriteriet bør udskiftes og erstattes af sociale kriterier, som virkelig opfanger de
reelle sociale udgiftsbehov i kommunerne – ikke alene i kommuner med beregnet nedgang i folketallet, men
på tværs af alle landets kommuner.
Denne konklusion betones yderligere af, at kriteriet i de kommende år må forventes at ville påvirke
udligningen voldsomt og vilkårligt blandt hidtidige kommuner med beregnet nedgang i folketallet. Det belyses
nærmere i følgende afsnit.

Beregnet nedgang i folketallet vil påvirke udligningen vilkårligt fremover
Set over årene 2007-2012 udviklede beregnet nedgang i folketallet som opgjort efter den tidligere metode
sig ret stabilt.
Fra 2013 beregnes den enkelte kommunes beregnede nedgang i folketallet således:
Opgørelsen sker over en 5-årig periode og foretages som summen af nettofald i en
kommunes folketal fra et år til det følgende for hvert af årene i perioden 2010-2015, hvor
kommunen har haft en nedgang i befolkningstallet, og kun hvis kommunen har haft et samlet
fald i folketallet over perioden. For kommuner, som ikke har haft et samlet fald i folketallet
over den 5-årige periode, men som har haft en nedgang i befolkningen på mere end 0,5 pct.
over de seneste 2 år, opgøres nedgangen som summen af de årlige nedgange over den
seneste 2-årige periode. Ved opgørelsen henregnes personer, for hvilke en kommune har den
generelle betalingsforpligtigelse, til folketallet i kommunen.
Den stabile udvikling fortsatte i 2013, men herefter ændrede de bagvedliggende tal sig væsentligt, hvilket
førte til betydelig byrdefordelingsmæssig omfordeling.
Figur 14 viser, udviklingen i den beregnede nedgang i folketallet samlet set for alle landets kommuner og
hvor omfattende fald i folketallet, der har været tale om i de enkelte år, som indgår i beregningen af
kriterieværdien.
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Figur 14

Kriteriet beregnet nedgang i folketallet afhænger af ændringer i folketallet pr. 1. januar
i 5 tidligere år
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Siden 2009 oplevede mange kommuner større fald i folketallet end tidligere, som vist ved den sorte stiplede
kurve i figuren47.
Summen af faldene i folketal over årene 2009 – 2013 påvirker kriteriets beregning for 2015 og er væsentlig
større end summen af faldene i folketallet i årene 2007-2011, hvor kun 3 af årene havde det forhøjede
niveau.
Flere og flere kommuner fik faldende folketal i årene frem til året 2013 og indgik hermed i opgørelsen af
kriteriet og tilskudsberegningen frem til 2015.
Den samlede kriterieværdi på tværs af kommunerne steg således fra 25.911 i tilskudsberegningen for 2013
til 41.517 i beregningen for 2015, for så at falde til 37.237 i tilskudsberegningen for 2016.
Den samlede omfordeling via kriteriet er bundet til kriteriets vægt på 2 % af det samlede sociale behov og
ændrer sig derfor stort set kun som følge af de små marginale ændringer i det samlede sociale udgiftsbehov.
I 2013 omfordelte kriteriet således 1,375 mia. kr. og i 2016 omfordelte det 1.377 mia. kr.
Hvor de 1,375 mia. kr. i 2013 skulle deles mellem 25.911 person-nedgange i folketallet, så skulle de 1.377
mia. kr. i 2016 deles mellem 37.237 person-nedgange i folketallet.
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Årsagen hertil er ikke undersøgt, men kan eventuelt skyldes konjunkturudviklingen med stor usikkerhed på boligmarkedet og derfor
vanskelighed ved at sælge boliger i kommuner med faldende folketal.
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For kommunerne med landdistriktsgrad over 0,4 betød det samlet set ikke stort, idet udligningen som følge
af kriteriet for disse kommuner voksede fra 828 mio. kr. til 856 mio. kr. Udviklingen spillede en større rolle for
kommuner med landdistriktsgrad mellem 0,2 og 0,4, som i 2013 ydede nettobidrag på 3 mio. kr., men som i
2016 blev nettomodtagere af udligning som følge af kriteriet på 93 mio. kr.
Holbæk fik den største forbedring i tilskud på næsten 31 mio. kr., som følge af, at kommunen fra at yde et
bidrag i 2013 på 26 mio. kr. til andre kommuner skiftede status til at modtage 4 mio. kr. i 2016.
Største udsving pr. indbygger fra 2013 til 2016 har været i Vesthimmerland, som mistede 1.172 kr. pr.
indbygger i tilskud svarende til det største absolutte tab på 43 mio. kr. og omvendt fik Struer 652 kr. ekstra
pr. indbygger svarende til 13 mio. kr.48
Kriteriets følsomhed over for denne formentlig konjunktur betingede udvikling i flyttemønstret samt
udligningsmæssige effekt i 2016 fremgår af Figur 15.
Figur 15

Ændring i udligning pr. indbygger 2013-2016 og udligningseffekt i 2016 som følge af
beregnet nedgang i folketallet
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Den udligningsmæssige effekt i 2016 varierer fra ”bidrag” til ordningen på 413 kr. pr. indbygger i en stor del
af kommuner i midten af figuren og til ekstra udligning på op til 4.526 kr. pr. indbygger i Lolland49.
Med Lollands indbyggertal betyder dette dermed ekstra 192 mio. kr. i udligning.
Hvis kriteriet havde en rimelig sammenhæng med omkostningerne ved at have faldende folketal, ville
udsving i kriteriets udlignende effekt betyde mindre. Så ville mindre i tilskud og mindre omkostninger følges
ad og kommunens samlede økonomi være forholdsvis upåvirket.
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49

Endnu større ændring skete dog for ø-kommunen Ærø, hvis tilskud voksede med 1.652 kr. pr. indbygger svarende til 9,5 mio. kr.
For Ø-kommunen Læsø er udligningseffekten endda 4.979 kr. pr. indbygger
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Som omtalt ovenfor forekommer størrelsesordenen i kriteriets effekt at være voldsomt overdrevet i forhold til
de servicemæssige omkostninger ved faldende folketal. Og det erkendes, at kriteriet giver en
byrdefordelingsmæssig omfordeling til fordel for nogle kommuner, som er ramt af at deres store
socialudgifter, ikke opfanges af andre sociale kriterier.
De 6 østjyske kommuner vurderer hertil, at kriteriet virker
uheldigt, idet kriteriet ikke bidrager til dækning af de
ligeledes store socialudgifter i landkommuner, som ikke
har beregnet nedgang i folketallet og som heller ikke
dækkes af de øvrige sociale kriterier.

De færre kommuner, som i 2017
vil have beregnet nedgang i
folketallet, skal dele 1,8 mia. kr.

Men herudover betyder den viste følsomhed i dette afsnit,
”Taksten” pr. fraflyttet person
at ændringer i udmålingen af udligning som følge af
stiger fra 55.000 kr. til 70.000
ændringer i befolkningstallet også giver helt vilkårlige
ændringer i udligningen i forhold til disse kommuners
k
økonomiske situation. Netop fordi det ikke er
befolkningsnedgangen, som har denne væsentlige
betydning for de sociale udgifter og fordi størrelsen af det udløste tilskud heller ikke hænger realistisk
sammen med den økonomiske konsekvens af fraflytning.
I de kommende år ser det endda ud til, at vilkårligheden i udligningen som følge af dette kriterie vil stige
yderligere.
I 2007 havde 25 kommuner fald i årets folketal. Laveste antal på 20 var i 2008. I 2011 og 2012 havde 48
kommuner nedgang i årets folketal.
Men i 2015 var antallet af kommuner med fald i årets folketal faldet til 15, og det får væsentlig betydning fra
udligningsberegningen i 2017.50
Social- og Indenrigsministeriet udmelder de endelige tal for landets kommuner omkring 1. juli, men vurderet
ud fra de kendte befolkningstal pr. 1. januar 2016 tyder det på, at kriteriet fra 2016 til 2017 vil ændre sig
markant i udligningsberegningen.
Den samlede beregnede nedgang i folketallet for alle landets kommuner forventes herudfra at falde fra
37.577 til 29.400.
For de kommuner, som ikke længere har beregnet nedgang i folketallet, betyder det naturligvis bortfald af
ekstra udligning. Det gælder eksempelvis Holbæk, som mister udligning på 32 mio. kr. herved.
For de kommuner, som har stigning i den beregnede nedgang i folketallet, betyder det naturligvis stigning i
udligningen. Eksempelvis vil den beregnede nedgang i folketallet for Lemvig vokse fra 1.133 til 1.155. Selv
om den beregnede nedgang i folketallet kun stiger med 22 personer, vil det betyde ekstra udligning på godt
15 mio. kr. svarende til 712.000 kr. per ekstra personnedgang i folketallet.
Og for kommuner, hvor de beregnede nedgang i folketallet vil falde fra 2016 til 2017, kan det afhængigt af
omfanget af dette fald betyde enten en stigning i udligningen eller et fald i udligningen. Eksempelvis vil den
beregnede nedgang i folketallet i Lolland blive dæmpet fra 3.960 indbyggere til 3.473 indbyggere. Det
sociale forhold, som udløser ekstra i social udligning dæmpes altså, idet kriterieværdien falder med 487
personer, men trods dette vil kriteriet udløse yderligere 33 mio. kr. i udligning, hvilket naturligvis ikke svarer til
nogen ekstra omkostninger.
Dette paradoks skyldes, at det samlede udgiftsbehov fordelt efter beregnet nedgang i folketallet i 2017 vil
blive fordelt på færre kommuner med mindre beregnet nedgang i folketallet, hvorved udligningsbeløbet pr.
persons fald i folketallet vil stige modsvarende. Så selv om en kommune får beregnet et lavere fald i
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En del af forklaringen herpå er det store antal flygtninge, som er boligplaceret i kommuner med få udlændinge i forvejen.
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folketallet, kan det udløse højere tilskud, hvis faldet er procentvis mindre end det samlede fald for alle
kommuner.
Medens ”taksten” i 2016 som nævnt udgør ca. 55.000 kr., vil ”taksten” i 2017 forventeligt udgøre ca. 70.000
kr. alene som følge af at færre kommuner har lavere samlet fald i folketallet.
På baggrund af seneste prognose fra Danmarks Statistik51 kan en forventet beregnet nedgang i folketallet i
de enkelte kommuner beregnes for de kommende år og den udligningsmæssige konsekvens beregnes.
Hvis befolkningsudviklingen fra 2016 og fremad udvikler sig svarende til Danmarks Statistiks
befolkningsprognose, vil den samlede beregnede nedgang i folketallet, som opgjort i kriteriet udvikle sig som
vist i Figur 16.
Figur 16 Forventet udvikling i beregnet nedgang i folketallet, som opgøres i tilskudsberegningen
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Note 2 Beregnet på baggrund af befolkningsprognose 2016 fra Danmarks Statistik.
Den samlede kriterieværdi på tværs af alle kommuner vil som det fremgår af figuren falde betydeligt fra
37.237 i tilskudsberegningen for 2016 til 6.389 i tilskudsberegningen for 2021.
Så længe kriteriet beregnet nedgang i folketallet indgår i beregningen af det sociale udgiftsbehov med en
vægt på 2 % og det sociale udgiftsbehov ikke ændres meget væsentligt i forhold til 2016, vil konsekvensen
være, at kriteriets omfordeling af tilskudskroner vil tilfalde færre og færre kommuner med et mindre og
mindre fald i det opgjorte befolkningstal ifølge beregningsmetoden.
Som nævnt i foregående afsnit omfordeles 55.000 kr. pr. person i beregnet nedgang i folketallet i 2016.
Eftersom kriteriets konstante omfordeling på 1,375 mia. kr. i 2021 vil skulle fordeles på langt færre enheder,
vil omfordelingen pr. person i beregnet nedgang i folketallet vokse til 265.000 kr. i 2021.
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Danmarks Statistik har heri indregnet udviklingen i antal kvoteflygtning og familiesammenføringer.
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Dette betyder, at kommuner, som fortsat vil have beregnet
nedgang i folketallet vil opleve en markant stigning i deres
udligning. Lolland vil med en beregnet nedgang i
folketallet i 2021 på 1.774 personer modtage netto 452
mio. kr. i udligning som følge af beregnet nedgang i
folketallet, dvs. 260 mio.kr. i udligning oven i de 192 mio.
kr. som allerede modtages i 2016. Og dette er på trods af,
at kommunens beregnede nedgang i folketallet og dermed
udlignings begrundende problem vil være mere end
halveret i forhold til beregningen i 2016.

I 2021 er ”taksten” pr. fraflyttet
person vokset til 260.000 kr.
Udligningen udløses i 5 år.
En familie på 5 personer udløser
dermed 6,5 mio. kr. i udligning.

Som nævnt side 45 vil en kommune med
befolkningsnedgang ved nedrivning af et måske dårligt
vedligeholdt hus i dag kunne opnå en udligningsgevinst
på 1.1-1,4 mio. kr. i forhold til, hvis en familie med 2-3 børn flytter ind i huset.
I 2021 vil dette beløb være mangedoblet. En kommune med faldende befolkningstal vil som nævnt miste
260.000 kr. pr. person i beregnet nedgang i folketallet i 2021. Udligningsbeløbet tilfalder kommuer i 5 år,
hvorved hver person mindre i folketallet vil udløse 1,3 mio. kr.
Hvis kommunen hermed nedriver en måske faldefærdig bolig, som alternativt kunne rumme 4-5 personer, vil
kommunen udligning over de kommnde 5 år stige med 4-5 gange 1,3 mio. kr., dvs. 5,2-6,5 mio. kr. pr.
bolig.52
Konklusionen på dette afsnit er, at det haster rigtig meget, at få afskaffet eller voldsomt neddæmpet effekten
af kriteriet beregnet nedgang i folketallet. For de kommuner, som i dag modtager udligning på baggrund
heraf, er det en helt uholdbar situation, hvor kommuner, som ellers ligner hinanden kan blive vindere af
kæmpegevinster eller blive udsat for kæmpetab ved dette udligningsspil. For kommuner, som ikke modtager
udligning på baggrund heraf, men som har tilsvarende udækkede socialudgifter, er det ligeledes uholdbart.
En rettelse af denne udligningsfejl kræver muligvis, at der bliver lukket op for justering af
udligningsordningen i videre forstand end det nuværende kommissorium for Finansieringsudvalget
tilsyneladende giver mulighed for.
1. Det er en fejl, at beregnet nedgang i folketallet indgår som et socialt kriterie, som fordeler et nogenlunde
konstant udgiftsbehov år for år uanset problemets omfang53.
2. Hvis kriteriet flyttes fra det sociale udgiftsbehov til det aldersbestemte, hvilket umiddelbart ville give god
intuitiv mening, vil det kræve nye kriterier, som kan opfange sociale udgiftsbehov i landdistrikterne og
ikke kun i kommuner med fald i folketallet. I modsat fald vil de stærkt byorientede sociale kriterier nemlig
overtage fordelingen af dette udgiftsbehov med endnu større skævhed til følge.
3.

Det haster med omlægningen, idet en del kommuner med fortsat fald i folketallet allerede fra 2017 vil
modtage betydelige ekstra udligningsbeløb. For disse kommuner vil en senere omlægning betyde endnu
større byrdefordelingsmæssig forskydning, når det sker.

4. Andre kommuner med større fald i den beregnede nedgang i folkningstallet vil miste udligning år for år,

indtil omlægningen sker. Dette vil ikke mindst være kommuner, som har eller er i gang med at modtage
betydeligt antal flygtninge. Disse kommuner vil derfor have meget vanskeligt ved at forstå tab af
betydelige udligningsbeløb som følge af denne udvikling.
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Beregnet under forudsætning af, at kommunen tilpasser sine driftsudgifter og uden hensyn til eventuelle sociale besparelser ved at
undgå den alternative tilflytning af familien.
53
Det konstante udgiftsbehov knyttet til et kriterie er et problem, som eventuelt også kunne gælde i forhold til andre kriterier.
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Udbudseffekten som årsag til et upræcist socialt udgiftsbehov
Under diskussionen af kriterierne familier i bestemte boligtyper fra side 31 og indvandrere og efterkommere
fra side 34 blev nævnt, at de to kriterier (især) er væsentligt påvirkede af udbudseffekter. Denne
problemstilling kommenteres yderligere i dette afsnit, som er baseret på rapporten Ressourcevariables
påvirkning af regressionsanalyser54 og forholder sig til Finansieringsudvalgets vurdering af problemet i
betænkning 1533.
Kommunerne har pligt til at sikre balance mellem udgifter og indtægter ved årets budgetlægning. Dette
betyder ikke alene, at lavere finansieringsindtægter fører til lavere udgifter. Efterspørgsel fra borgerne vil
betyde det modsatte, at højere finansieringsindtægter fører til højere udgifter, selv om forskelle i
finansieringsindtægterne naturligvis også kan påvirke anlægsaktivitet og beskatningsniveau.
Når Finansieringsudvalget analyserer kommunernes regnskaber for at finde frem til retvisende udgiftsbehov
består øvelsen derfor i princippet i at finde frem til udgiftsbehovet i den forenklede ligning55:
Faktiske driftsudgifter = Udgiftsbehov +/- hvad der nu er råd til,
hvor ”+/- hvad der nu er råd til” fører til et højere eller
laverer serviceniveau end gennemsnitligt, idet
serviceniveauet = faktiske udgifter/udgiftsbehov.
Og ”hvad der nu er råd til” forstyrrer på den måde
muligheden for ud af regnskaberne at aflæse, hvor store
udgiftsbehov kommunerne har.
+/- ”hvad der nu er råd til” kaldes udbudseffekt, som udtryk
for påvirkningen af udgifterne som følge af, hvad det
enkelte byråd har mulighed for at byde ud med.
Finansieringsudvalget har igennem mange år været
opmærksom på, at forskelle i kommunernes
udskrivningsgrundlag kunne give anledning til forskelle i
udgifterne som følge af finansieringsmulighederne56.

Faktiske udgifter =
Udgiftsbehovet
+/‐ hvad der er råd til
Tages der ikke højde for
udbudseffekten, overvurderes
udgiftsbehovet hos kommuner
med høje indtægter

De 6 østjyske kommuner rejste problemstillingen i rapporten Østjysk rapport om udligning og tilskud i februar
2010 og fulgte sagen op med den uddybende tekniske rapport Ressourcevariables påvirkning af
regressionsanalyser i efteråret 2010.
Heri påviste de 6 østjyske kommuner, at udbudseffekter har betydelig større virkning end hidtil antaget.
Tankesættet bag rapporten var i overensstemmelse med ovenstående regressionsligning, at serviceniveauet
i vidt omfang bestemmes af, om der er ekstra penge til overs eller ej, når det reelle udgiftsbehov er dækket –
hvad dette ukendte reelle udgiftsbehov så måtte være.
I et forsøg på at estimere betydningen heraf udførte de 6 østjyske kommuner regressionsanalyser på alle
udgiftsområder ved hjælp af de kriterier, som Finansieringsudvalget tidligere havde fundet signifikante.
Den anvendte ressourcevariabel blev formuleret som samtlige finansieringsindtægter fratrukket et beregnet
udgiftsbehov, dvs. ved omfanget af de frie ressourcer, som kunne påvirke til et højere eller lavere
serviceniveau.
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Ressourcevariables påvirkning af regressionsanalyser, 6 østjyske kommuner november 2010.
Også andre forhold burde der tages højde for, eksempelvis forskelle i effektivitet, idet højere eller lavere udgifter kan afspejle
effektivitetsforskelle, som ikke bør udlignes.
56
Herudover kommer en forskel som følge af at borgere med højt udskrivningsgrundlag antages at efterspørge bedrer offentlig service.
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Da det reelle udgiftsbehov ikke på forhånd var kendt, kunne man indsætte et vilkårligt behov, udføre
regressionsanalyserne og herudfra beregne et lidt mere præcist behov ved normaludgiftsmetoden.
En ny opdateret ressourcevariabel for frie ressourcer kunne nu beregnes ud fra dette lidt mere præcise
behov og nye regressionsanalyser gennemføres. Herefter kunne ressourcevariablen igen opdateres og et
endnu mere præcist behov beregnes, osv.
For at begrænse antallet af iterationer, blev der taget udgangspunkt i det udgiftsbehov, som udmeldtes af
ministeriet og der blev kun gennemført et par iterationer, idet formålet alene var at illustrere betydningen af
ressourcevariablen.
Finansieringsudvalget kvitterede i betænkning 1533 med anerkendelse af, at problemstillingen er relevant,
men nævner, at selv om tanken om frie ressourcer intuitivt kunne give god mening, så vurderes variablen
dog vanskelig af operationalisere57. Endvidere mente Finansieringsudvalget at man ville løbe ind i et
endogenitetsproblem, hvor en variabel (udgiftsbehovet) ikke kunne forklare sig selv.
De 6 østjyske kommuner havde vurderet, hvorvidt metoden var økonometrisk forsvarlig og fundet, at
metoden var velegnet til dette formål58, at den ved gennemførelse af mange iterationer ville konvergere mod
det sande udgiftsbehov, men det var også kendt, at ved gennemførelse af mange iterationer ville der kunne
blive tale om en bias i beregningerne, som dog kun ville kunne blive beskeden. Til det ønskede formål var
der da heller ikke behov for at foretage en helt præcis beregning ud fra mange iterationer.
Finansieringsudvalget valgte at foretage sine regressioner under hensyn til ressourcer omfattende
kommunernes skatter fra indkomster og grundskyld ved statsgaranteret udskrivningsgrundlag,
selskabsskatter, efter udligning samt herudover dækningsafgifter, forskerskat og dødsboskat.
Dette er bestemt et skridt i den rigtige retning, men efter de 6 østjyske kommuners opfattelse mangler der
fortsat at blive tage fuldt hensyn til de forskelle i finansieringsmuligheder, herunder forskelle som affødes af
udligningen af udgiftsbehov og af de hidtidige skævheder heri.
De finansieringsmæssige vilkår, som endnu mangler at blive taget hensyn til i betænkning 1533 er følgende:
Dæmpningen af det aldersbestemte udgiftsbehov betyder, at de store bykommuner kan hæve deres udgifter
og mange andre må sænke deres.
Hovedstadsudligningen betyder, at hovedstadskommuner med større socialt udgiftsbehov får beregnet
betydelig større udligning, end kommuner med tilsvarende udgiftsbehov i provinsen59.
Dette betyder naturligvis, at hovedstadskommuner, som modtager hovedstadsudligning kan afholde højere
driftsudgifter end tilsvarende kommuner i provinsen og dette vil uden tvivl påvirke koefficienterne på sociale
kriterier som har stor vægt i disse hovedstadskommuner, f.eks. familier i bestemte boligtyper og indvandrere
og efterkommere og ligeledes påvirke koefficienterne på de sociale kriterier, som i højere grad kendetegner
kommuner uden for hovedstadsområdet.
Manglende præcision i udmålingen af det sociale udgiftsbehov betyder, at nogle kommuner i et eller andet
omfang modtager mere i udligning end deres reelle behov burde give anledning til, medens andre modtager
mindre. Det sociale udgiftsbehov er traditionelt kun blevet tilrettet i ganske små bidder med begrænsede
byrdefordelingsmæssige konsekvenser. Den forståelige modvilje mod at gennemføre for store omfordelinger
betyder imidlertid, at udligningsordningen aldrig kan antages at være i balance, og der altid vil være rimelige
ændringer, som (endnu) ikke blev vedtaget. Og dermed også at der altid vil være kommuner som modtager
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Bet. 1533, Finansieringsudvalget 2012, side 326.
Formålet var ikke at påtage sig Finansieringsudvalget opgave, at beregne det præcise udgiftsbehov, men alene at illustrere, at der
forelå en vigtig problemstilling, som ikke var løst tilstrækkeligt og at den havde store fordelingsmæssige konsekvenser.
59
De 6 østjyske kommuner har eksempelvis beregnet, at Favrskov Kommune ved uændrede behovskriterier og skattegrundlag ville
modtage over 100 mio. kr. svarende til 2.232 kr. pr. indbygger mere i udligning, hvis kommunen var omfattet af hovedstadsudligningen.
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mere eller mindre end det kunne være ønskeligt ud fra udligningsordningens formål – og dermed vil der altid
kunne være udbudseffekter fra skævheder i beregningen af udgiftsbehovene.
Endelig er der den særlige udlændingeudligning, som Finansieringsudvalget har bekræftet60 yder for
omfattende dækning til kommuner med mange indvandrere og dermed koster de øvrige kommuner
modsvarende, men som alligevel ikke politisk er besluttet ændret. Denne overdrevne udligning giver
naturligvis også anledning til udbudseffekter, og vil nødvendigvis give anledning til udbudseffekt, som især
påvirke koefficienterne til indvandrer-kriteriet, men formentlig også familier i bestemte boligtyper.
Problemstillingerne knyttet til udligningsfejl i den generelle udligningsordning selv er lidt vanskeligere at løse,
idet almindelige OLS regressionsmetoder ikke kan skelne mellem kausalitetens retning, dvs. om det er de
højere udgifter, som påvirker beregningen af udgiftsbehov eller om det beregningen af udgiftsbehov og
dermed udligning, som påvirker kommunernes finansieringsmulighed og dermed udgifterne.
Problemet at statslige tilskud og ikke kommunernes reelle behov bestemmer kommunernes udgifter og
derigennem beregning af kommende tilskud, har haft særlig fokus i Holland, hvor de statslige tilskud spiller
en større rolle end i Danmark.61
De 6 østjyske kommuners beregninger i 2010 viser imidlertid, at det også har stor betydning i Danmark. Og
det er opfattelsen, at en systematisk fejl i udligningssystemet vil påvirke fordelingen af kommunernes udgifter
systematisk og herved skabe sin egen begrundelse for udligning ved Finansieringsudvalgets næste omgang
af regressionsanalyser, som netop afdækker systematiske forskelle i kommunernes regnskaber.
Ved de østjyske kommuners undersøgelse i 2010 viste det sig, at manglende hensyn til udbudseffekter gav
anledning til fejl i de beregnede udgiftsbehov i en størrelsesorden, som fremgår af Figur 17. Beregningen
viser ikke helt præcise tal, men kun en størrelsesorden, idet der kun blev gennemført 2 iterationer af
beregninger.
Undervejs i dette arbejde viste det sig, at den væsentlige effekt på beregningen opstod, når alle
finansieringskilder medregnedes samtidig. Dvs. at de afvigende udgifter opstår, når flere finansieringskilder
samtidig trækker i samme retning og bidrager med bedre eller ringere finansieringsmulighed.
Alene derfor er det tvivlsomt, om Finansieringsudvalgets udvidelse af kontrol for udbudseffekter har haft stor
betydning for de beregnede udgiftsbehov siden 2013.
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Udligningsordningen vedrørende indvandrere og efterkommere, Finansieringsudvalget februar 2014
Maarten Allers, Deriving spending needs from local government budget data: an alternative approach. Paper to be presented at the IIPF
Congress in Warwick, August 2007
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Beregnet fejl i beregnet udgiftsbehov 2009 som følge af udbudseffekter
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Figur 17

Finansieringsudvalget fandt, at den operationaliserede ressourcevariabel62 var signifikant på de store
serviceområder administration, børnepasning, skoleområdet og ældre og udsatte voksne, men i de endelige
resultater blev der kun taget hensyn til udbudseffekterne vedrørende administration og børnepasning.
Finansieringsudvalgets begrundelse for alligevel ikke at tage hensyn til udbudseffekter på skoleområdet er
følgende:
”Det positive parameterestimat for beskatningsgrundlaget indikerer, at kommuner med et højere
beskatningsgrundlag har højere udgifter på området, og/eller at borgerne efterspørger et højere
serviceniveau på skoleområdet. Ressourcevariablen kan med fordel udskiftes med en hovedstadsdummy,
hvorefter forklaringsgraden stiger med 0,05 og antallet af outliers falder. Den høje korrelation mellem
hovedstadsdummien og ressourcevariablen kan indikere, at den fundne sammenhæng ligeså godt være et
udtryk for, at udgifterne til skoleområdet er højere i hovedstadskommunerne end i resten af landet, f.eks.
som følge af højere lønninger. Det er også i tråd med Finansministeriets budgetanalyse af folkeskoleområdet
fra 1995, der finder at stedsatsen har betydning for folkeskoleudgifterne.”63
Der er formentlig ingen tvivl om, at lærerlønningerne er højere i Hovedstadsområdet, hvilket imidlertid både
kan skyldes stedtillægssatserne og finansieringsmulighederne.
Når der ikke korrigeres herfor i Finansieringsudvalgets analyser har begrundelsen været, at ”Datagrundlaget
vedrører alene lønsiden og må baseres på de såkaldte stedtillæg, som har været fastfrosset siden 1998. Det
er derfor tvivlsomt, i hvilket omfang disse data fortsat er udtryk for de reelle lønforskelle. Det var derfor efter
udvalgets opfattelse mere nærliggende at tage hensyn til de regionale pris- og lønforskelle ved fastsættelsen

62
Den operationaliserede ressourcevariabel indeholdt ikke finansieringselementerne fra udligningen af udgiftsbehov som følge af
hovedstadsudligning og fejl, og heller ikke fejlen fra udlændingeudligningen.
63
Bet. 1533, Finansieringsudvalget 2012, side 397
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af de generelle udligningsniveauer, idet der antages at være en betydelig sammenhæng mellem områder
med højt lønniveau og områder med højt beskatningsgrundlag.64

Finansieringsudvalget tog et
skridt i den rigtige retning i
2012 ved at tage højde for flere
forskelle i indtægter end hidtil.
..men det kræver flere skridt at
tage højde for andre væsentlige
forskelle i indtægter

Dette hensyn blev ifølge Finansieringsudvalget taget ved, at
udligningsgraden i landsudligningsordningen blev fastsat 5 %
lavere end man ellers ville have valgt.65
På folkeskoleområdet opstilles i betænkning 1533 først en
model med variablene Indvandrere og efterkommere, børn i
familier med straffelovsovertrædelser, det udvidede og
udlignede beskatningsgrundlag og en dummy-variabel for økommuner.
Under hensyn til ressource / pris- og løn-problematikken
opstiller man herefter en alternativ model med variablene
indvandrere og efterkommere, familier i visse boligtyper og
beregnet nedgang i folketallet. Hermed har man i
virkeligheden ladet disse tre variable opfange såvel et
udgiftsbehovsaspekt som et ressourceaspekt.

At en kommunes finansieringsmuligheder har væsentlig
betydning for folkeskoleudgifterne i den årlige budgetlægning, opleves som virkelighed i den kommunale
hverdag.66 Derfor bør man ved regressionsanalyserne tage højde for udbudseffekten som følge af forskelle i
finansieringsmuligheder. Modellen bør både teoretisk (årsagssammenhæng) og statistisk fungere
velbegrundet og de 6 østjyske kommuner finder, at den valgte model i betænkning 1533 er et tilbageskridt i
forhold til den tidligere model, hvor ressourceforhold trods mindre god operationalisering, dog indgik i
modellen.
Ved den valgte model har man ladet en kombination af ressourceforskelle og pris- og lønforskelle indgå i
beregningen som om det hele var udgiftsbehov.
Hvis ressourcevariablen, som Finansieringsudvalget forestiller sig primært dækker over pris- og lønforskelle,
så tager man det samme hensyn til pris- og lønforskellene dobbelt, idet man jo samtidig har valgt at sænke
udligningsgraden med 5 % for at modvirke disse pris- og lønforskelle.
Hvis ressourcevariablen primært dækker over ressourceforskelle, så giver man øget udgiftsbehov og dermed
udligning til de kommuner, som har flest ressourcer i overskud til at hæve serviceniveauet.
Derfor er det problematisk, uanset om den udeladte variabel dækker over pris- og lønforskelle eller over
ressourceforskelle.
På området for ældre og udsatte voksne fremlægger Finansieringsudvalget en tilsvarende begrundelse for
ikke at anvende ressourcevariablen med henvisning til lønsatserne. Også på dette udgiftsområde er
finansieringsvilkårene i praksis af væsentlig betydning ved den årlige budgetlægning og tages der ikke højde
herfor i regressionsmodellen, vil de valgte behovsvariable kunne opfange udbudseffekter.
Men det er naturligvis et fremskridt, at der nu tages øget hensyn til ressourceforskellene på to
udgiftsområder67.
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Bet. 1533, Finansieringsudvalget 2012, side 193
Pris- og lønkorrektion i udligningsordningen blev afskaffet i 1996 af forenklingshensyn og af datamæssige årsager. I den forbindelse
blev udligningsniveauet for udligning af beskatningsgrundlag reduceret med 5 %. Notat om henvendelser fra kommuner om
udligningssystemet, april 2010.
66
De 6 østjyske kommuners rapport, Ressourcevariables påvirkning af regressionsanalyser, 2010 viser, at folkeskoleområdet
tværtimod er det udgiftsområde, som i vidst omfang er påvirket af ressourceforskelle.
67
Det kan dog undre, at man ikke tilsvarende har henvist til stedtillægssatserne som modargument også på disse områder.
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De 6 østjyske kommuner mener, at der bør arbejdes videre med disse komplekse problemstillinger med
henblik på at forbedre metoderne fremover.
Herefter undersøges betydningen af udbudseffekten for det sociale udgiftsbehov sammenholdt med
kommunernes sociale udgifter.
I Figur 3 side 11 vistes dækningsgraden af det sociale udgiftsbehov i procent af de faktiske socialudgifter.
Figuren viste hvordan dækningsgraden varierer på tværs af kommunetyper, men mest af alt viste den, at
dækningsgraden på en eller anden måde hænger sammen med landdistriktsgraden, idet dækningsgraden
falder med stigende landdistriktsgrad. Det hævede niveau i yderkommunerne i forhold til den generelle
sammenhæng med landdistriktsgraden skyldes kriteriet beregnet nedgang i folketallet. Uden dette kriterie, er
der en meget høj grad af sammenhæng mellem landdistriktsgrad og dækningsgraden af det sociale
udgiftsbehov, som vist i Figur 18.
Figur 18

Dækningsgrad af sociale udgiftsbehov beregnet uden kriteriet nedgang i folketallet i
forhold til socialudgifter fordelt efter landdistriktsgrad inden for de fire kommunetyper
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Det ses, at uden dette kriterie falder yderkommunernes gennemsnitlige dækningsgrad fra 106 %68 til 95 % i
ovenstående figur. Dækningsgraden i bykommuner og mellemkommuner stiger fordi de nu ikke
medfinansierer tilskud ved beregnet nedgang i folketallet. Landkommuner er upåvirkede, idet
landkommunerne ligeledes i beregningen undgår medfinansiering af nedgangen, men samtidig har nogle
landkommuner beregnet nedgang i folketallet, og får nu ikke beregnet dette tilskud.
I Figur 19 vises herefter, hvordan dækningsgraden ville se ud, såfremt udgiftsbehovet var beregnet uden
udbudseffekterne. For at vise dette, er der taget udgangspunkt i de enkelte kommuners udgiftsbehov
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Se Figur 3 side 9
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beregnet uden kriteriet beregnet nedgang i folketallet og dette udgiftsbehov er fratrukket de forhøjede eller
sænkede behov som følge af udbudseffekten i Figur 17.
Det må erkendes, at beregningen af udbudseffekter er fra
regnskab 2009 / tilskudsmodel 2011 og derfor næppe helt
retvisende i dag og samtidig er udbudseffekterne beregnet
som indikation på en størrelsesorden og ikke som præcise
tal.
Finansieringsudvalget har i betænkning 1533 taget bedre
højde for udbudseffekter end tidligere, og man kunne
derfor argumentere for, at de resterende udbudseffekter
burde være dæmpet siden 2013. Men som nævnt ovenfor
er det ikke de 6 østjyske kommuners opfattelse, at de
skridt i den rigtige retning, som Finansieringsudvalget her
har gjort, kan have fået nogen væsentlig betydning ud
over netop som skridt i den rigtige retning.

Når der tages højde for
udbudseffekter dækker de
sociale udgiftsbehov nogenlunde
ensartet på tværs af
kommunetyper,
…men stadig forskel i dækning
efter landdistriktsgrad

Endelig udviser Figur 18 ikke nogen mere jævn dækningsgrad på tværs af kommunetyperne, end der kunne
iagttages på det ældre datagrundlag.
Når dækningsgraden af sociale udgiftsbehov beregnet uden beregnet nedgang i folketallet i forhold til
faktiske socialudgifter i Figur 19 uden udbudseffekter sammenlignes med Figur 18, som er inklusiv
udbudseffekter, er formålet da også at indikere nogle systematiske tendenser, og ikke at fremlægge en
præcis beregning af skævheder.
Figur 19

Dækningsgrad af sociale udgiftsbehov beregnet uden kriteriet beregnet nedgang i
folketallet og fratrukket udbudseffekten på udgiftsbehovet i forhold til socialudgifter
fordelt efter landdistriktsgrad inden for de fire kommunetyper
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Det er imidlertid interessant at iagttage, at skævheden i udligningsgrad mellem kommunetyperne stort set
forsvinder, når der korrigeres for udbudseffekterne. Alle kommunetyper har gennemsnitlig en ca. 100 %
dækningsgrad. Derimod er der fortsat forskelle, som varierer med landdistriktsgraden.
Det forekommer helt forståeligt, at hensyn til udbudseffekten netop ville udjævne forskellene på tværs af
kommunetyper, idet udbudseffekterne uden tvivl varierer i forhold til dimensionen vækstcenter ↔
udkantskommune, som netop svarer til kommunetyperne.
Konsekvensen for regressionsstatistikker fremgår af Tabel 20.
Tabel 20 Regressionsstatistik ved gældende behov og uden udbudseffekt og beregnet nedgang i
folketallet
Behovsberegning

Statistik

Gældende

Forklaringsgrad R2
Stigning, a
Skæringspunkt, b

0,662
1,043
0,000

0,776
1,343
0,928

0,708
1,360
-0,276

0,467
0,767
-0,852

0,906
0,922
0,685

Uden
udbud

Forklaringsgrad R2
Stigning, a
Skæringspunkt, b

0,741
0,996
0,000

0,765
1,008
-0,506

0,696
0,887
-0,397

0,597
0,889
-0,091

0,937
1,033
1,582

Uden
udbud og
nedgang

Forklaringsgrad R2
Stigning, a
Skæringspunkt, b

0,743
0,879
0,000

0,765
1,025
0,168

0,676
0,868
0,150

0,560
0,742
0,066

0,879
0,774
0,350

Alle
kommuner

Bykommuner

Mellemkommuner

Landkommuner

Yderkommuner

Note 3 I kolonnerne Landkommuner og Yderkommuner er beregningen foretaget uden de 4 mindre ø-kommuner

Det fremgår af statistikken, at sammenhængen mellem socialudgifter og sociale udgiftsbehov forbedres
væsentligt for hele landet, når såvel udbudseffekter og beregnet nedgang i folketallet er holdt uden af
beregningen.
Forbedringen igennem i analysen på landsplan og internt i gruppen af landkommuner. Samtidig reduceres
den markante forskel i skæringspunkt mellem kommunetyperne, idet der efter modregning af
udbudseffekterne ikke længere ses en stor positiv konstant for bykommunerne og negativ konstant især i
landkommunerne. Derimod får yderkommunerne en stor positiv konstant, når udbudseffekten holdes ude.
Når der tages hensyn både til udbudseffekter og beregnet nedgang i folketallet ses blive konstanterne i de
fire kommunetyper betydeligt mere ensartede, idet den store konstant i yderkommunerne reduceres ganske
betydeligt. Med andre ord fungerer kriteriet beregnet nedgang i folketallet i vidt omfang som en stor konstant
til yderkommunerne.
Men også efter at der er taget hensyn til udbudseffekter og beregnet nedgang i folketallet er holdt udenfor, er
der betydelige forskelle på dækningsgraden, jf. Figur 19 og den varierer fortsat med landdistriktsgraden.
Dette kan forsøges forklaret på to måder.
Den første fortolkning er, at kriterierne i udgiftsbehovsberegningen stadig er upræcise ved at favorisere de
mest bymæssige kommuner, og at der mangler kriterier, som rimelig præcist kan opfange sociale
udgiftsbehov i landdistrikterne.
Udtagning af udbudseffekten fra det beregnede udgiftsbehov svarer til, at koefficienterne i
behovsberegningen er modificeret for nogle af de eksisterende sociale kriterier, som helt eller delvis dækker
over udgiftskonsekvenser af forskelle i finansieringsmuligheder. Eksempelvis er kriteriet Familier i bestemte
boligtyper helt udgået og koefficienten til kriteriet Indvandrere og efterkommer er sænket, medens
koefficienten til personer uden beskæftigelse derimod er øget.
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Den anden fortolkning er naturligvis, at der faktisk er et større udgiftsbehov i bykommuner uden eller med
begrænsede landdistrikter end i kommune med større landdistrikter, ved at sociale udgifter ikke i samme
grad ”smitter af” som socialt betinget udgiftsbehov på de øvrige serviceområder i landdistrikterne som i de
rene bysamfund.
Denne betragtning er dog ikke i tråd med diverse undersøgelser af sundhed og trivsel, som peger på at
trivselsproblemer og ensomhed er mindst lige så væsentlige i landdistrikter som i byerne.
Når man undersøger, hvad de ekstra finansieringsindtægter fra de højere udgiftsbehov anvendes til,
opdager man desuden, at kommuner med højere socialt behov end faktiske socialudgifter, ikke specielt
anvender den ekstra udligning til udgiftsområder uden for de sociale konti, som kan siges at være socialt
betingede (f.eks. folkeskole), men i højere grad til driftsoverskud, anlæg, tekniske områder og generelle
service uden rimelig sammenhæng med sociale problemer.69
Og selv om en del af de ekstra finansieringsindtægter anvendes på børnehaver, folkeskole og ældreomsorg,
må man endvidere være opmærksom på, at disse sektorer ikke kun påvirkes af sociale forhold men i høj
grad også af velstand.
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Nærmere afrapportering af undersøgelse heraf forventes at ville indgå i en efterfølgende planlagt rapport fra de 6 østjyske kommuner
om det samlede udgiftsbehov.
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Nogle kommuner rammes særligt af det upræcise sociale
behov
En del af dette notats overordnede argumentation kan opsummeres i følgende tabeller med sammenligning
mellem de sociale udgifter og de sociale udgiftsbehov.
Tabel 21 viser hvordan kommunernes faktiske socialudgifter i regnskab 2014 og sociale udgiftsbehov
fordeler sig på kommuner med forskellig landdistriktsgrad.
Tabel 21

Socialudgifter og socialt udgiftsbehov i kommuner fordelt efter landdistriktsgrad
Landdistriktsgrad

Middel i 1000 kr./indb.
Socialudgifter (middel)

0,0
17,2

0,0-0,1

0,1-0,2

0,2-0,3

0,3-0,4

0,4-0,5

17,8

18,3

18,2

18,8

19,2

0,519,8

Beregnes det sociale udgiftsbehov uden de to af de mest problematiske kriterier svarer fordelingen bedre til
fordelingen af sociale udgifter
÷Familier i bestemte boligtyper
÷Indvandrere og efterkommere

19,7

17,6

17,4

17,7

18,5

19,3

19,4

115%

99%

95%

98%

98%

100%

98%

Beregnet uden udbudseffekter svarer fordelingen endnu bedre til de sociale udgifter
÷ Udbudseffekter
19,1
17,4
17,7
17,8
18,6

19,6

19,8

Dækningsgrad

Dækningsgrad

111%

97%

98%

99%

102%

100%

Men den gældende fordeling af udgiftsbehovet set således ud:
Socialt behov, gældende
20,8
18,4
18,0

17,5

18,0

18,5

18,5

Dækningsgrad

96%

96%

96%

93%

121%

98%

104%

98%

Note 4 Tallene er vægtede gennemsnit, hvor København og Frederiksberg vejer tungt og de mindre ø-kommuner mindre tungt.

Der fokuseres ofte på de sociale problemer i byerne, men sociale problemer og deraf følgende kommunale
udgifter skal dække langt bredere end kontanthjælp. Kontanthjælp er ganske rigtigt mere omfattende i
enkelte bykommuner helt uden landdistrikter, som f.eks. København, men sygedagpenge, flexjobs og
førtidspension fylder betydeligt mere i de kommunale budgetter og især i landdistrikterne.
Som vist i første blok i Tabel 21 vokser de sociale regnskaber betydeligt jo længere man kommer ud på
landet.
To af de mest problematiske kriterier, jf. foregående gennemgang, er Familier i bestemte boligtyper og
Indvandrere og efterkommer. Uden disse to kriterier ville det sociale udgiftsbehov fordele sig som vist i
næste blok. Målt på dækningsgraden i forhold til de faktiske socialudgifter, ville kommuner udenlanddistrikter
stadig skille sig ud ved en dækningsgrad på 115 % og kommuner med lav landdistriktsgrad på 0,1-0,2 synes
at være underdækket.
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Ved at holde udbudseffekterne ude forbedres sammenhængen med de sociale udgifter yderligere70, hvilket
ses i det næste blok, uden at fordelingen dog svarer helt til de faktiske socialudgifter.
I den sidste blok ses dækningen via det gældende sociale
udgiftsbehov, som tydeligt giver højere dækning til de
mest bymæssige kommuner og dårligere dækning til de
mest landlige kommuner.
I det gældende sociale behov ”skubber” blandt andet de to
kriterier nemlig betydelige udgiftsbehov fra landlige
kommuner mod bymæssige kommuner. De mest
bymæssige kommuner får hævet deres sociale
udgiftsbehov op til 3.600 kr. over deres faktiske sociale
udgifter og blandt de mest landlige kommuner sænkes det
beregnede udgiftsbehov 1.300 kr. under de faktiske
socialudgifter.

I landlige kommuner er
beregningen af udgiftsbehov helt
afhængig af nedgang i
folketallet.
Uden nedgang i folketallet
dækkes de sociale udgifter langt
fra

En væsentlig del af dækningen til de landlige kommuner
stammer fra kriteriet beregnet nedgang i folketallet, og det kriterier kompenserer naturligvis kun de
kommuner, som har beregnet nedgang i folketallet. Derfor ses i følgende Tabel 22 på, hvilken betydning
dette har.
Tabel 22

Socialudgifter og socialt udgiftsbehov i kommuner fordelt efter landdistriktsgrad og
beregnet nedgang i folketallet
Landdistriktsgrad

Middel i 1000 kr./indb.

0,0

Faktiske socialudgifter
Alle kommuner
- Kommuner uden fald i folketallet
- Kommuner med fald i folketallet

17,2
17,2

Det gældende sociale udgiftsbehov
Alle kommuner
- Kommuner uden nedgang i folketal
- Kommuner med nedgang i folketal

20,8
20,8

0,0-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 0,4-0,5
17,8
17,8

18,4
18,4

0,5-

18,3
18,2
21,3

18,2
17,5
20,0

18,7
17,1
19,5

19,2
16,3
19,7

19,8

18,0
17,9
19,4

17,5
16,5
20,3

18,0
15,5
19,1

18,5
13,8
19,3

18,5

19,8

18,5

Dækningsgrad ved gældende sociale udgiftsbehov i forhold til de sociale udgifter (middel = 100 %)
Alle kommuner
- Kommuner uden nedgang i folketal
- Kommuner med nedgang i folketal

121%
121%

104%
104%

98%
98%
91%

96%
94%
102%

96%
91%
98%

96%
85%
98%

93%
93%

Kommuner med fald i folketallet har højere socialudgifter end kommuner uden fald i folketallet, hvilket måske
er udtryk for, at mange som søger mod de større byer efter uddannelse eller beskæftigelse er mindre socialt
udgiftskrævende end gennemsnittet af de tilbageværende borgere.
De laveste udgifter ses i gruppen af kommuner med landdistriktsgrad mellem 0,4 og 0,5 og uden fald i
folketallet. Det forekommer derfor forståeligt, at denne grupper af kommuner modsvarende får beregnet et
lavere socialt udgiftsbehov.
70

De centrale kriterier, som vægtes anderledes, når der tages hensyn til udbudseffekter er netop Familier i bestemte boligtyper og
Indvandrer og efterkommere.
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Men ikke nok med at denne gruppe får beregnet tilsvarende lavere udgiftsbehov. Gruppen får også
procentvis i forhold til de faktiske socialudgifter beregnet et lavere behov end alle andre kommunegrupper.
De laveste dækningsgrader ses således i kommuner uden fald i folketallet med landdistriktsgrad over 0,2 og
i kommuner med fald i folketallet med landdistriktsgrad på 0,1-0,2 samt over 0,5 markeret med fede typer i
tabellen.
Konklusionen på denne rapport er derfor, at en stor del af de sociale kriterier hæver det beregnede sociale
udgiftsbehov i kommuner helt uden landdistrikter væsentligt over, hvad de faktiske socialudgifter kan
begrunde.
Dette betales af de øvrige kommuner, dog holdes kommuner med nedgang i folketallet ”skadesløse” via
kriteriet beregnet nedgang i folketallet, som dog heller ikke for disse kommuner er et velfungerende kriterie.
Der mangler kriterier, som kan opfange de reelle sociale udgiftsbehov i øvrige kommuner med betydende
landdistrikter. Disse kommuner er derfor de hårdest ramte af det upræcise sociale udgiftsbehov i den
nuværende udligningsordning.
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Bilag
Oversigt over sociale konti
Følgende konti er medregnet som sociale udgifter.

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
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning
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
5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
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
5.48.67 Personlige tillæg m.v.
5.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion
5.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion ‐ tilkendt efterregler gældende før 1.1 2003
5.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion ‐ tilkendt efterregler gældende fra 1.1 2003
5.57.71 Sygedagpenge
5.57.72 Sociale formål
5.57.73 Kontanthjælp
5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge
5.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere
5.57.76 Boligydelser til pensionister
5.57.77 Boligsikring
5.58.80 Revalidering
5.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i
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

65

5.72.99 Øvrige sociale formål
Hertil kommer en andel af udgifterne til ældre og handicappede. I stedet for de 17 % af heraf, som hidtil
medregnedes til sociale udgifter, er i denne rapport indregnet følgende grupperinger:

5.32.002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager
5.32.003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne
5.32.200 Ledelse og administration
5.33.003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold
5.33.004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller
særlige sociale problemer
5.33.200 Ledelse og administration
5.35.001 Støtte til køb af bil mv.
5.35.002 Optiske synshjælpemidler
5.35.003 Arm‐ og benproteser
5.35.004 Høreapparater til personer
5.35.008 IT‐hjælpemidler og IT‐forbrugsgoder
5.35.091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil
Hertil kommer en forholdsvis andel af administrationsudgifterne på funktion 5.32 og 5.33.

Socialt udgiftsbehov 2014 i pct af faktiske socialudgifter i
2012
50%

150%

140%

50%

Bykommuner gns.= 101%
Landkommuner gns.= 96%
Mellemkommuner gns.= 98%
Yderkommuner gns.= 108%

130%

110%

0

100%

90%

0,5

80%

70%

1

Mellemkommuner gns.= 100%
Yderkommuner gns.= 103%

130%

110%

0

100%

90%

0,5

80%

70%

1

60%

1,5

Landdistriktsgrad (omvendt skala)

Bykommuner gns.= 100%
Landkommuner gns.= 95%

Landdistriktsgrad (omvendt skala)

140%

København
Frederiksberg
Brøndby
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Herlev
Albertslund
Hvidovre
Lyngby-…
Rødovre
Vallensbæk
Hørsholm
Greve
Odense
Høje-Taastrup
Århus
Rudersdal
Helsingør
Allerød
Roskilde
Solrød
Fredensborg
Aalborg
Dragør
Hillerød
Køge
Egedal
Ballerup
Furesø
Kolding
Skanderborg
Frederikssund
Gribskov
Lejre
Tårnby
Ishøj
Fredericia
Horsens
Halsnæs
Slagelse
Silkeborg
Vejle
Næstved
Middelfart
Faxe
Holbæk
Ringsted
Sorø
Favrskov
Odder
Stevns
Esbjerg
Fanø
Randers
Frederikshavn
Sønderborg
Billund
Herning
Ikast-Brande
Holstebro
Svendborg
Aabenraa
Nyborg
Kerteminde
Haderslev
Viborg
Hjørring
Assens
Vejen
Vordingborg
Syddjurs
Guldborgsund
Brønderslev
Kalundborg
Hedensted
Mariagerfjord
Faaborg-…
Odsherred
Jammerbugt
Rebild
Nordfyns
Struer
Skive
Bornholm
Lolland
Lemvig
Varde
Ringkøbing-…
Tønder
Norddjurs
Vesthimmerl…
Thisted
Morsø
Langeland
Ærø
Samsø
Læsø

150%

København
Frederiks…
Brøndby
Gentofte
Gladsaxe
Glostrup
Herlev
Albertslund
Hvidovre
Lyngby-…
Rødovre
Vallensbæk
Hørsholm
Greve
Odense
Høje-…
Århus
Rudersdal
Helsingør
Allerød
Roskilde
Solrød
Fredensb…
Aalborg
Dragør
Hillerød
Køge
Egedal
Ballerup
Furesø
Kolding
Skanderb…
Frederiks…
Gribskov
Lejre
Tårnby
Ishøj
Fredericia
Horsens
Halsnæs
Slagelse
Silkeborg
Vejle
Næstved
Middelfart
Faxe
Holbæk
Ringsted
Sorø
Favrskov
Odder
Stevns
Esbjerg
Fanø
Randers
Frederiks…
Sønderborg
Billund
Herning
Ikast-…
Holstebro
Svendborg
Aabenraa
Nyborg
Kerteminde
Haderslev
Viborg
Hjørring
Assens
Vejen
Vordingborg
Syddjurs
Guldborgs…
Brønderslev
Kalundborg
Hedensted
Mariagerfj…
Faaborg-…
Odsherred
Jammerbugt
Rebild
Nordfyns
Struer
Skive
Bornholm
Lolland
Lemvig
Varde
Ringkøbin…
Tønder
Norddjurs
Vesthimm…
Thisted
Morsø
Langeland
Ærø
Samsø
Læsø
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Figur 20 Socialt udgiftsbehov 2011 i procent af faktiske socialudgifter 2009
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Figur 21 Socialt udgiftsbehov 2014 i procent af faktiske socialudgifter 2012
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Sammenligning af regressionsmodeller
I rapporten side 25-41, samt side 59 vurderes betydningen af inddragelse af de enkelte kriterier i
beregningen af udgiftsbehovet i forhold til, hvor god sammenhængen bliver med de faktiske sociale udgifter.
Den anvendte metode er beskrevet i det følgende.
Regressionsligningen for sammenhængen mellem de faktiske socialudgifter (FSU) og det samlede
beregnede sociale udgiftsbehov (SUB) kan skrives på formen:

∗

1.

Hvor
er beregnet til 1,099 og
er 0, eftersom både sociale udgiftsbehov og faktiske
socialudgifter er omregnet til afvigelser fra landsgennemsnittet.
Når et kriterie, f.eks. kriteriet Familier i bestemte boligtyper, holdes ude af beregningen ved neutralisering af
kriteriet ved befolkningsfordelte kriterieværdier i stedet for de faktiske kriterieværdier, kan
regressionsligningen tilsvarende skrives som:

∗

2.

Bidraget til parameterværdierne fra kriteriet familier i bestemte boliger kan derefter beregnes således:

= 1,099

3.

0,899

0,200

Summen af bidragene til a alle krit fra hver af de 14 kriterier, som fremgår af Tabel 7, side 25, udgør i alt 1,119,
altså nogenlunde svarende til den samlede koefficient på 1,099.
Beregningen af bidraget til konstanten b svarer til beregning af bidraget til koefficienten a. Ved regressionen
på alle kommuner, er b dog 0, idet såvel sociale udgifter som sociale udgiftsbehov er omregnet til afvigelser
fra landsgennemsnittet.
Præcisionen i sammenhængen mellem det sociale udgiftsbehov og de faktiske socialudgifter udtrykkes ved
forklaringsgraden R2.
På samme måde som ved koefficienterne beregnes det marginale bidrag til den samlede forklaringsgrad
som:
4.
2 / ∑98
2,
hvor R2 beregnes som 1 - ∑98
1
1
idet det sociale udgiftsbehov er omregnet til afvigelser fra gennemsnittet.

Under gennemgangen af de enkelte kriterier er angivet kriteriernes marginale bidrag til forklaringsgraden
ifølge ligning 4.
2
Det er overvejet, om dette er den rette metode eftersom det ikke blot er ∑
, som ændres, når et
2
kriterie tages ud af beregningen. Også divisoren ∑
ændrer sig, idet der er tale om et nyt beregnet
udgiftsbehov.

Sammenligning af R2 er imidlertid fastholdt ud fra følgende betragtning.
Man får samme forklaringsgrad R2 uanset, om man regresserer de faktiske socialudgifter på det sociale
udgiftsbehov ved ligningen

5.

∗
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eller om man regresserer det sociale udgiftsbehov på de faktiske socialudgifter (den inverse regression) ved
ligningen

6.

∗

I denne regression af ligning 6, vil divisoren i beregningen af R2 være de faktiske socialudgifter kvadreret,
idet de er beregnet som afvigelse fra gennemsnittet. Denne divisor vil være den samme selv om man
omberegner det sociale udgiftsbehov ved at udelade et af kriterierne.
I denne situation ville der således ikke være et problem ved sammenligning af forklaringsgraderne R2 med
og uden det enkelte kriterie.
Og tilsvarende ville fokus direkte på størrelsen af de kvadrerede fejlled i denne regression være mulig, men
ville føre til samme vurdering som ved anvendelse af R2.
Når denne rapport generelt tager udgangspunkt i regression af ligning 5 og ikke i ligning 6, som måske
kunne forekomme mere i overensstemmelse med almindelig praksis, er årsagen, at der ønskes fokus på
størrelsen af det beregnede sociale udgiftsbehov i forhold til de faktiske socialudgifter.
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Korrelation mellem sociale udgifter og de 14 sociale kriterier, pr.
indbygger
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Sammenhæng mellem socialudgifter og socialt udgiftsbehov beregnet
med og uden enkeltkriterier
De følgende 14 figurer er bilag til teksten side 24.
Figurerne viser, hvordan sammenhængen er mellem de faktiske socialudgifter og det beregnede sociale
udgiftsbehov, når dette beregnes med alle kriterier, henholdsvis uden et enkelt af kriterierne på skift. Hermed
vises visuelt, hvor meget det enkelte kriterie bidrager med udgiftsbehov i forhold til socialudgifter.
Figur 22 Socialt udgiftsbehov beregnet med og uden kriteriet 20-59 årige uden beskæftigelse set i
forhold til faktiske socialudgifter

Socialt udgiftsbehov udover middel 2016

15,000

‐15,000

y = 1,099x + 0,000
R² = 0,694

10,000
y = 0,867x + 0,000
R² = 0,640

5,000

‐10,000

‐5,000

0,000
0,000
‐5,000

‐10,000

‐15,000

5,000

10,000

15,000

Social udgiftsbehov beregnet uden kriteriet: 20‐59 årige
uden beskæftigelse
Socialt udgiftsbehov beregnet ud fra alle kriterier
Lineær (Social udgiftsbehov beregnet uden kriteriet:
20‐59 årige uden beskæftigelse)
Lineær (Socialt udgiftsbehov beregnet ud fra alle
kriterier)

Sociale udgifter udover middel 2014
Som følge af kriteriet 20-59 årige uden beskæftigelse udover 5 % stiger forklaringsgraden R2 fra 0,640 til
0,694 og følsomheden overfor kommunernes socialudgifter stiger fra 867 kr. pr. 1000 kr. mere eller mindre i
socialudgifter til 1.099 kr. pr. 1000 kr.
Der henvises i øvrigt til teksten side 24.
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Figur 23 Socialt udgiftsbehov beregnet med og uden kriteriet 25-49 årige uden erhvervsuddannelse
set i forhold til faktiske socialudgifter
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Figur 24 Socialt udgiftsbehov beregnet med og uden kriteriet udlejede beboelseslejligheder set i
forhold til faktiske socialudgifter
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Figur 25 Socialt udgiftsbehov beregnet med og uden kriteriet psykiatriske patienter set i forhold til
faktiske socialudgifter
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Figur 26 Socialt udgiftsbehov beregnet med og uden kriteriet familier i bestemte boligtyper set i
forhold til faktiske socialudgifter
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Figur 27 Socialt udgiftsbehov beregnet med og uden kriteriet børn, hvor forsørgerne har lav
uddannelse set i forhold til faktiske socialudgifter
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Figur 28 Socialt udgiftsbehov beregnet med og uden kriteriet enlige på 65 år og derover set i forhold
til faktiske socialudgifter
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Figur 29 Socialt udgiftsbehov beregnet med og uden kriteriet personer med lav indkomst set i
forhold til faktiske socialudgifter

Socialt udgiftsbehov udover middel 2016

15,000

‐15,000

y = 1,099x + 0,000
R² = 0,694

10,000
y = 1,006x ‐ 0,000
R² = 0,710
5,000

‐10,000

‐5,000

0,000
0,000
‐5,000

‐10,000

‐15,000

5,000

10,000

15,000

Social udgiftsbehov beregnet uden kriteriet: personer
med lav indkomst
Socialt udgiftsbehov beregnet ud fra alle kriterier
Lineær (Social udgiftsbehov beregnet uden kriteriet:
personer med lav indkomst)
Lineær (Socialt udgiftsbehov beregnet ud fra alle
kriterier)

Sociale udgifter udover middel 2014
Figur 30 Socialt udgiftsbehov beregnet med og uden kriteriet handicappede set i forhold til faktiske
socialudgifter
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Figur 31 Socialt udgiftsbehov beregnet med og uden kriteriet indvandrere og efterkommere set i
forhold til faktiske socialudgifter
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Figur 32 Socialt udgiftsbehov beregnet med og uden kriteriet 20-59 årige i arbejde med færdigheder
på grundniveau set i forhold til faktiske socialudgifter
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Figur 33 Socialt udgiftsbehov beregnet med og uden kriteriet beregnet nedgang i folketallet set i
forhold til faktiske socialudgifter
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Figur 34 Socialt udgiftsbehov beregnet med og uden kriteriet 0-15 årige børn af enlige forsørgere set
i forhold til faktiske socialudgifter
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Figur 35 Socialt udgiftsbehov beregnet med og uden kriteriet 0-17 årige børn flyttet kommune mindst
3 gange set i forhold til faktiske socialudgifter
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