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Mere rimelig udligning af kommunernes 
aldersafhængige udgifter 

I 2010 fremlagde de 6 østjyske kommuner en kritisk rapport om den generelle 
udligningsordning,  herunder af vægtningen  mellem det sociale udgiftsbehov og det 
aldersbestemte udgiftsbehov, som Finansieringsudvalget forh oldt sig til i  2012.  En forskydning 
af vægtningen har imidlertid den ulempe,  at udligningen af socialt udgiftsbehov herved dæmpes 
utilsigtet.  I  den nuværende beregning af kommunernes udgiftsbehov sænkes det aldersbestemte 
udgiftsbehov for at give plads til ,  at  det sociale udgiftsbehov kan udgøre 32,25 % af det samlede 
behov. Denne sænkning i forhold til gennemsnitlige udgifter i  alle aldersgrupper er imidlertid 
unødvendig og uden nogen faglig begrundelse, og konsekvensen er blandt andet,  at 5 
storbykommuner modtager op mod 1,9 mia. kr.  ekstra i udligning på bekostning af stort set alle 
øvrige kommuner. Dette notat viser,  at man sagtens kan udligne det sociale udgiftsbehov fuldt 
ud, uden at det skal ske på bekostning af udligningen af aldersbestemte behov.  
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Indledning 
 

Udligning af kommunernes aldersafhængige udgifter sker først og fremmest via den generelle 
udligningsordning, men også via puljer målrettet ældreområdet og børneområdet. 

I den generelle udligningsordning beregnes den enkelte kommunes aldersbestemte udgiftsbehov som et 
kronebeløb pr. indbygger i forskellige aldersgrupper ganget med antal indbyggere i aldersgrupperne. 
Kronebeløbet udgør 67,75 % af de gennemsnitlige udgifter i de enkelte aldersgrupper på landsplan.  

Dermed indgår de resterende 32,25 % af de gennemsnitlige udgifter ikke i beregningen af udligningen af 
aldersafhængige udgifter. Selv om dette er et fælles vilkår for alle kommuner, rammer det meget forskelligt 
på grund af kommunernes forskellige aldersfordelinger. 

Det betyder eksempelvis, at 5 af de største bykommuner modtager 1,7 mia. kr. mere i udligning.  
Københavns Kommune modtager heraf over 1,0 mia. kr. ekstra og kan herved udskrive 0,94 % mindre i 
beskatning, end hvis de landsgennemsnitlige udgifter indgik fuldt ud i beregningen. 

Idet udligningen skal gå lige op, ydes de højere beløb til storbykommunerne på bekostning af landets øvrige 
kommuner. Hele 89 af landets 98 kommuner betaler samlet set til den bedre udligning til de 5 storbyer. 4 
mindre kommuner modtager også ekstra tilskud, men med langt mindre beløb, også beløb pr. indbygger. 

Årsagen er, at det beregnede udgiftsbehov sænkes langt mere for kommuner med mange børn og ældre 
end for kommuner med mange i den erhvervsaktive alder, jf. Figur 1. Og et lavere beregnet udgiftsbehov 
betyder færre kroner i udligning. 

Figur 1 Gennemsnitlige udgifter og beregnet aldersafhængigt udgiftsbehov 

 

Det aldersbestemte udgiftsbehov beregnes ca. 30.000 kr. lavere end de gennemsnitlige udgifter pr. 0-5 årig, 
ca. 37.000 kr. lavere pr. 6-16 årige og ca. 59.000 kr. lavere pr. 85+ årig. Det aldersbestemte udgiftsbehov 
sænkes også for de øvrige aldersgrupper, men med langt mindre absolut beløb. Eksempelvis sænkes 
behovet kun med ca. 10.000 kr. pr. 20-24 årig.  
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Det betyder at kommuner med mange småbørn og skolebørn og kommuner med mange ældre får beregnet 
en langt mindre andel af det samlede aldersbestemte udgiftsbehov. Kommuner med mange indbyggere i 
den erhvervsaktive alder, især kommuner med mange studerende, får beregnet en langt større andel af det 
aldersbestemte udgiftsbehov. Herved skævdeles udligningskronerne betydeligt. 

Der foreligger ikke nogen faglig begrundelse for dæmpningen af det aldersbestemte udgiftsbehov fra 100 
pct. til 67,75 pct. af de gennemsnitlige udgifter. Beslutningen er tilsyneladende oprindeligt en politisk præmis 
fra finansieringsreformen i 2007. Ganske vist henviser Finansieringsudvalget til et ønske om at fordele ca. en 
tredjedel af det samlede udgiftsbehov ud fra sociale kriterier svarende til de sociale udgifters andel af de 
samlede udgifter, men ønsket om social udligning af dette omfang er ikke nogen begrundelse for at dæmpe 
det aldersbestemte behov, som burde dække de samlede udgifter.  

Ved siden af den generelle udligningsordning ydes særlige tilskud som fordeles efter antal indbyggere i 
børnepasningsalderen, skolealderen og ældre. Disse ordninger har været begrundet med et ønske om en 
særlig indsats på centrale serviceområder, og bør således ikke modregnes i denne vurdering af, om det 
aldersbestemte behov er dækkende.  

Selv hvis ordningerne havde til formål at kompensere for den utilstrækkelige udligning af aldersbetingede 
udgifter, er de uden væsentlig betydning sammenlignet med effekterne via den generelle udligning. Kun 200 
mio. kr. føres nemlig tilbage via disse ordninger fra de 5 storbyer til resten af landets kommuner og heraf 
udgør puljen til omstilling som følge af skolereformen over halvdelen og den pulje er som bekendt 
midlertidig. 

De byrdefordelingsmæssige konsekvenser af det dæmpede aldersbehov er et af flere kritikpunkter, som de 6 
østjyske kommuner har rettet imod udligningsordningerne. Kritikpunkterne bør vurderes i et samlet hele for 
at forstå skævheden i den samlede byrdefordeling, men af hensyn til overskueligheden behandler dette notat 
alene kritikpunktet vedrørende det aldersbestemte udgiftsbehov.  
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Formålet med udligningsordningen 
I Social- og Indenrigsministeriets faktapapir til Folketinget august 2015 fremgår følgende formål med 
udligningsordningen: 

”Alle kommuner skal tage sig af de centrale serviceopgaver i lokalsamfundet. Det drejer sig blandt andet om 
daginstitutioner, folkeskoler, ældreomsorg, det specialiserede socialområde, bistandsydelser, 
beskæftigelsesområdet, vejvæsen, miljøområdet mv. Den enkelte kommune kan inden for lovens rammer 
selv fastlægge serviceniveauet på det enkelte område. 

Men kommunernes vilkår er meget forskellige. 

Kommunernes indtægtsmuligheder er forskellige på grund af forskelle i befolkningens indkomster. I nogle 
kommuner bor der mange mennesker med høje indkomster. I disse kommuner er der gode muligheder for at 
udskrive indkomstskat, mens det modsatte er tilfældet i andre kommuner. 

Kommunernes udgiftsbehov er forskellige på grund af forskelle i kommunernes sociale struktur og forskelle i 
befolkningens alderssammensætning. F.eks. har kommuner med mange børn høje udgifter til dagpasning og 
skoler, mens det modsatte er tilfældet i kommuner med få børn. 

Formålet med det kommunale udligningssystem er at sikre kommunerne mere ensartede vilkår, således at 
det er muligt for kommuner at holde nogenlunde samme serviceniveau uden de store forskelle i 
skatteprocenten.” 

I Rødovre Kommune er 12,8 % af befolkningen i skolealderen, medens dette kun gælder for 9,3 % af 
befolkningen i Københavns Kommune. Rødovre og København har i øvrigt nogenlunde samme sociale vilkår 
og nogenlunde samme beskatningsgrundlag.  

Hvis begge kommuner skulle kunne have gennemsnitlige udgifter til de 6-16 årige, ville det derfor belaste 
økonomien mest i Rødovre kommune.  

Som det fremgår af formålet med udligningsordningen er det hensigten, at den skal tage højde for sådanne 
forskelle i økonomiske vilkår blandt andet som følge af aldersfordelingen. 

Men alligevel er udligningssystemet indrettet således, at der langt fra tages fuldt hensyn til disse forskelle i 
aldersfordelingen og det har stor betydning for beskatningsniveauet i nogle kommuner. 

I 2016 opkræver Københavns Kommune 26,8 mia. kr. i indkomstskat og grundskyld1. Såfremt 

udligningsordningen havde indregnet de aldersfordelte udgifter med de gennemsnitlige udgifter, ville 
Københavns Kommune skulle have finansieret yderligere godt 1,0 mia. kr. Dette ville have betydet, at 
beskatningsniveauet i København skulle hæves med 0,94 skatteprocentpoint fra 24,70 til 25,64. 

I den mindre Rødovre Kommune opkræves 1.961 mio. kr. i skat. Såfremt der fuldt ud var taget højde for 
betydningen af de aldersfordelte udgifter i udligningsberegningen, ville Rødovre kunne nøjes med at 
opkræve 18,2 mio. kr. mindre. Herved ville Rødovre Kommune kunne have sænket beskatningsprocenten 
med 0,26 fra 26,15 til 25,89. 

Herved ville der kun være en forskel i skatteprocenterne i de to kommuner på 0,25. Men den faktiske forskel 
i beskatningsprocent med det nuværende udligningssystem er i stedet 1,45. 
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I Brønderslev Kommune, som samtidig har væsentlig lavere beskatningsgrundlag pr. indbygger, ville 
beskatningsprocent kunne sænkes med 0,49 procent fra 27,03 til 26,54, hvis de aldersfordelte udgifter indgik 
fuldt ud i udligningen. 

Konklusionen er således, at udligningsordningen ikke lever op til sit formål om, at kommunernes økonomiske 
vilkår skal udlignes, således at kommunerne kan opretholde et nogenlunde gennemsnitligt serviceniveau ved 
en nogenlunde gennemsnitlig beskatningsprocent. 

 

Vægtningen af det aldersbestemte udgiftsbehov 
Ved finansieringsomlægningen i 2007 besluttede Folketinget, at 30 procent af det samlede udgiftsbehov 
fordeles på kommunerne efter sociale forhold og resten efter aldersmæssige forhold og at vægtningen hvert 
år forskydes med 0,25 procentpoint mod det socialt betingede behov for herved at tage hensyn til de 
stigende sociale udgifter, der er en følge af tidligere refusionsomlægninger på førtidspensionsområdet. 

Vægten af det aldersbestemte udgiftsbehov skal således 
forstås som det, der er til rest efter vægtningen af det 
sociale udgiftsbehov.  

 

 

Vægten af det sociale udgiftsbehov er formentlig 
politisk fastlagt, i hvert fald fremgår der ikke nogen 
reel faglig begrundelse i Finansieringsudvalgets 
rapporter. 

I betænkningen fra 2006 henvises til, at de sociale 
udgifter udgør ca. 30 % af kommunernes udgifter 
efter overtagelsen af opgaver fra de tidligere 
amtskommuner og som regneeksempel vælger 
Finansieringsudvalget at vægte det sociale 
udgiftsbehov i beregningerne med 30 %. Det var 
alene et regneeksempel, men det blev efterfølgende 
lovfæstet. 
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Tanken om at vægte det sociale behov 
svarende til andelen af de sociale udgifter 
kan forekomme intuitivt rigtigt, men er i 
virkeligheden ikke nogen faglig relevant 
betragtning 
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Variationen i kommunernes udgiftsbehov 
Udligning er nødvendig, fordi kommunerne er forskellige. Det er netop den økonomiske konsekvens af 
forskelligheden med hensyn til aldersfordeling og sociale forhold, der udlignes.  

At dette er tilfældet ses ud af følgende: 

For kommune i kan det samlede udgiftsbehov pr. indbygger opskrives på formen: 

𝑈𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 = 𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 + 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 

For kommune i kan det samlede udgiftsbehov pr. indbygger omformuleres til: 

𝑈𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 = 𝑔𝑛𝑠. 𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 +  𝑎𝑓𝑣.  𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 + 𝑔𝑛𝑠. 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 + 𝑎𝑓𝑣. 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 

hvor afvigelse i aldersbehov henholdsvis sociale behov er de større eller mindre behov i forhold til 
gennemsnittet, som kendetegner den enkelte kommune og som netop nødvendiggør udligningen af 
udgiftsbehov. 

Derimod giver de to led med gennemsnitlige aldersbehov og gennemsnitlige sociale behov ikke anledning til 
nogen større eller mindre udligning. 

Det afgørende for den enkelte kommunes udligning er derfor, om afvigelsen fra landsgennemsnittet i socialt 
behov og aldersbehov er beregnet med rimelig præcision.2. 

Sociale udgiftsbehov: 

Det forekommer således ikke fagligt relevant, når Finansieringsudvalget tidligere har drøftet vægtningen af 
det sociale udgiftsbehov ud fra størrelsen af det sociale udgiftsbehov i forhold til størrelsen af de samlede 
sociale udgifter. Drøftelsen af vægtningen burde i stedet gå på om variationen i det sociale udgiftsbehov er 
dækkende i forhold til variationen i de faktiske socialt bestemte udgifter og tilsvarende burde der være en 
drøftelse af, om variationen i det aldersbestemte udgiftsbehov er dækkende i forhold til variationen i de 
faktiske aldersbestemte udgifter. 

I regnskab 2014 udgjorde kommunernes sociale udgifter3 gennemsnitligt 18.189 kr. pr. indbygger 

varierende4 fra 10.605 i Dragør Kommune til 29.144 kr. pr. indbygger i Lolland Kommune, med en samlet 
spændvidde på 18.539 kr. pr. indbygger.  

Det sociale udgiftsbehov i 2016 udgør gennemsnitligt 18.962 kr. pr. indbygger varierende5 fra 10.094 i 
Allerød til 31.731 kr. pr. indbygger i Brøndby, idet spændvidden er 21.637 kr. pr. indbygger. 

Spændvidden i det sociale udgiftsbehov er således lidt større end spændvidden i de faktiske socialudgifter, 
jf. Figur 2, men forskelligheden mellem kommunerne er i virkeligheden betydeligt større, hvilket ses, når der 

anvendes et mere relevant mål som f.eks. standardafvigelsen6, som er væsentlig større for det sociale 
udgiftsbehov end for de sociale udgifter. Dette kan dog principielt være et velbegrundet hensyn til socialt 

betingede udgifter på de generelle serviceområder7.  
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Figur 2 Det sociale udgiftsbehov har en dækkende variation i forhold til faktiske socialudgifter 

 

 

 

Aldersbetingede udgiftsbehov: 

Vurdering af om variationen i det aldersbetingede 
udgiftsbehov er dækkende i forhold til de faktiske udgifter 
må udføres på en anden måde, som er mere præcis.  

Det aldersbetingede udgiftsbehov beregnes med 
udgangspunkt i samtlige udgifter, også de sociale udgifter. 
Variationen i de samlede faktiske udgifter er dermed også 
påvirket af den sociale variation, og hertil kommer at de 
samlede udgifter naturligvis er påvirket af kommunernes 
finansieringsmæssige muligheder.8  

Den variation, som er relevant at få afspejlet i det 
aldersbestemte behov, er kun den del af variationen, som 
kan tilskrive forskelle i alderssammensætning. Denne 
variation kan forholdsvis enkelt beregnes ud fra, hvor 
store udgiften pr indbygger ville være i de enkelte kommuner, hvis kommunerne havde landsgennemsnitlige 
udgifter i hver enkelt aldersgruppe. Det er jo netop tanken med udligningsordningen, at kommunerne ved 
gennemsnitlig beskatningsniveau kan oppebære et nogenlunde gennemsnitligt serviceniveau uanset 
aldersfordeling og sociale forhold. 
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Det aldersbestemte udgiftsbehov udgør 41.911 kr. pr. indbygger, svarende til 67,75 procent af de 
gennemsnitlige udgifter på 61.861 kr. pr. indbygger.9 

Det aldersbestemte udgiftsbehov varierer fra 36.315 kr. pr. indbygger i København til 46.721 kr. pr. 
indbygger på Læsø, dvs. en spændvidde på 10.406 kr. pr. indbygger.  

Hvis København havde landsgennemsnitlige udgifter pr. indbygger i alle aldersgrupper, ville de samlede 
udgifter i København udgøre 53.601 kr. pr. indbygger og de samlede udgifter på Læsø udgøre 68.961 kr. pr. 
indbygger, dvs. en spændvidde på 15.359 kr. pr. indbygger. 10 

Nu er de samlede udgifter i København og på Læsø ikke nødvendigvis 53.601 henholdsvis 68.961 kr. pr. 
indbygger. De samlede udgifter afhænger jo også af forskelle i sociale behov, forskelle i 
finansieringsmuligheder, forskelle i politisk prioritering og i effektivitet. Men forskellene i sociale behov skal 
udlignes via det sociale udgiftsbehov og forskelle i beskatningsgrundlag via udligningen heraf, medens 
forskelle i politisk prioritering og effektivitet ikke skal udlignes.  

Hvordan det aldersbestemte udgiftsbehov dækker de aldersbetingede udgifter ved gennemsnitligt 
udgiftsniveau i alle aldersgrupper kan dermed illustreres ganske enkelt ved følgende Figur 3. 

Figur 3  Det aldersbestemte udgiftsbehov har ikke en dækkende variation i forhold til hvis alle 
kommuner har gennemsnitlige udgifter i alle aldersgrupper 
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Hvis alle kommuner havde landsgennemsnitlige udgifter i hver aldersgruppe ville det beregnede 
aldersbetingede udgiftsbehov således ikke give fuld dækning for variationen i kommunernes udgifter, idet 
kun 67,75 % af variationen ville blive dækket.  

Problemstillingen forstærkes årligt i takt med forskydningen på 0,25 procentpoint i vægtningen af de to 
udgiftsbehov mod det sociale udgiftsbehov.  

 

Begge udgiftsbehov kunne indregnes fuldt ud  
Som nævnt tidligere kan det samlede udgiftsbehov for kommune i skrives som: 

1. 𝑈𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 = 𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 + 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 

hvor størrelsen på det socialt udgiftsbehov på landsplan er politisk fastlagt til 32,25 % af det samlede behov i 
2016, medens det aldersbestemte behov udgør resten på 67,75 %. 

Ligning 1 kan omskrives til: 

2. 𝑈𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 = 𝑔𝑛𝑠. 𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 + 𝑎𝑓𝑣.  𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 + 𝑔𝑛𝑠. 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 +  𝑎𝑓𝑣. 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖  

hvor 𝑔𝑛𝑠. 𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣  og 𝑔𝑛𝑠. 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 netop udgør 67,75 % henholdsvis 32,25 % af det samlede 
gennemsnitlige behov for hele landet på 60.276 kr. pr. indbygger11, 

og hvor ∑ 𝑎𝑓𝑣. 𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 = 098
1   og ∑ 𝑎𝑓𝑣. 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 = 098

1 . 

Idet udgiftsbehovene angives i kroner pr. indbygger kan ligning 2 derfor omskrives til 

3. 𝑈𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 = 40.837 + 𝑎𝑓𝑣.  𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 + 19.439 + 𝑎𝑓𝑣. 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 

hvor det er de to afvigelser fra gennemsnittet, som giver anledning til udligning. 

Spredningen af afvigelserne i det sociale udgiftsbehov, afv.socialbehovi  er jf. foregående afsnit rimeligt 
dækkende i forhold til de faktiske socialudgifter, medens spredningen i afvigelserne i det aldersbestemte 
udgiftsbehov 𝑎𝑓𝑣.  𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖  er dæmpet til 67,75 % af variationen i de fulde aldersbetingede udgifter ved 
gennemsnitlige udgifter i hver aldersgruppe. 

Eftersom de gennemsnitlige behov indgår som konstanter, dvs. samme tal for alle landets kommuner, har de 
ingen udlignende virkning. 

Man ville derfor opnå præcis den samme udligning ved udtrykket 

4. 𝑈𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 = 60.276 + 𝑎𝑓𝑣.  𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 + 𝑎𝑓𝑣. 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 

I dette udtryk er hele konstanten markeret med blå skrift sammen med afvigelsen i det aldersbestemte 
behov. Leddet 𝑎𝑓𝑣.  𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 som summerer til 0 på tværs af landets kommuner, er imidlertid stadig 
dæmpet til 67,75 % af variationen i kommunernes udgifter, hvis alle havde gennemsnitlige udgifter i hver 
aldersgruppe. 

Fuld indregning af det aldersbestemte udgiftsbehov ville betyde, at de enkelte kommuners afvigelse fra 
gennemsnittet ikke blev dæmpet til 67,75 %, men indgik 100 %, dvs. fuldt ud, som vist i følgende udtryk: 
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5. 𝑈𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 = 60.276 + 𝑎𝑓𝑣.  𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖/0,6775 +  𝑎𝑓𝑣. 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 

hvilket er identisk med 

6. 𝑈𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 = (40.837 + 𝑎𝑓𝑣.  𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖)/0,6775 +  𝑎𝑓𝑣. 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 

Beregningen i dette notat er netop udført som i ligning 6. 

Men hvis der fortsat er et ønske om, at synliggøre, at den sociale udligning er baseret på et udgiftsbehov på 
32,25 % af det samlede udgiftsbehov for at tage højde for sociale udgifter af en nogenlunde tilsvarende 
størrelse, kan følgende opstilling vælges med samme resultat: 

7. 𝑈𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 = 40.837 + 𝑎𝑓𝑣.  𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖/0,6775 + 19.439 +  𝑎𝑓𝑣. 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 

hvor eneste forskel fra ligning 3 er, at variationen i det aldersbestemte udgiftsbehov i ligning 7 er indregnet 
fuldt ud. 

De to udgiftsbehov kunne herved fortsat præsenteres som positive beløb for alle kommuner og med en 
størrelsesorden som svarer til de nuværende udgiftsbehov, men blot med en præcis afspejling af de 
aldersmæssige konsekvenser ved gennemsnitlige udgifter i alle aldersgrupper. 

En opgørelse af kommunernes udgiftsbehov beregnet ved ligning 6 og ligning 7 er vist i bilaget side 14. 

Endelig kunne man også have formuleret ligningen som: 

8. 𝑈𝑑𝑔𝑖𝑓𝑡𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 = 𝑔𝑛𝑠. 𝑠𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑒 𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 + 𝑎𝑓𝑣.  𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖/0,6775 +  𝑎𝑓𝑣. 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑖 

Denne formulering lægges op til at fremhæve den 
enkelte kommunes højere eller lavere behov af 
henholdsvis aldersmæssige og sociale årsager i forhold 
til gennemsnitskommunen. 

De viste ligninger giver anledning til samme udligning, 
bortset fra at den fulde variation i kommunernes 
aldersbestemte udgifter ved gennemsnitlige udgifter i 
alle aldersgrupper er indregnet i ligningerne 5-8. 
 
  

Der er muligt at indregne de 
aldersbestemte forskelle fuldt ud i 
udgiftsbehovet. 

Dette behøver ikke gå ud over 
dækningen af de socialt betingede 
udgifter.  
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Den omfordelende virkning af de to udgiftsbehov 
I 2016 udgør det aldersbestemte udgiftsbehov 67,75 % og det sociale behov udgør 32,25 % af det samlede 
behov. 

Når tallene indgår i udligningsberegningen er betydningen for byrdefordelingen imidlertid omvendt.  

Gennem politiske beslutninger om beregningen af udgiftsbehovet er variation i det aldersbestemte 
udgiftsbehov sænket, medens variationen i det sociale udgiftsbehov er hævet. Og dermed er det besluttet, at 
det sociale udgiftsbehov omfordeler flere udligningskroner end det aldersbestemte udgiftsbehov, selv om det 
aldersbestemte udgiftsbehov umiddelbart forekommer som det betydeligste. 

Forskelle i det sociale udgiftsbehov giver anledning til omfordeling af 6,7 mia. kr. mellem kommunerne, 
medens forskelle i det aldersbestemte udgiftsbehov kun giver anledning til omfordeling af 4,2 mia. kr. 12 13 

Den mere begrænsede omfordeling som følge af forskelle i aldersbestemte behov skyldes blandt andet at 
variationen i det aldersbestemte udgiftsbehov er dæmpet til 67,75 % af variationen i udgifter som følge af 
forskelle i aldersfordeling og er således i vidt omfang en følge af den politiske beslutning om vægtningen af 
de to udgiftsbehov. 

Men også før denne dæmpning har det fulde aldersbestemte udgiftsbehov en mere begrænset variation på 
tværs af kommunerne end variationen i det sociale udgiftsbehov.  

Ved fuld indregning af det aldersbestemte udgiftsbehov ville det således føre til omfordeling af ca. 6 mia. kr. 
via forskelle i dette behov, hvilket fortsat er mindre end de 6,7 mia. kr., som omfordeles via forskelle i det 
sociale udgiftsbehov. 

At det sociale udgiftsbehov omfordeler flere udligningskroner skyldes den større variation i dette behov, som 
ligeledes i vidt omfang er en følge af politiske beslutninger. 

Vægtningen af det sociale udgiftsbehov og vægtningen af de enkelte kriterier er direkte fastlagt via 
lovgivningen. Men også variationen i data i de enkelte kriterier er via valg af operationalisering af kriterierne 
til en vis grad en følge af beslutninger.14 
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Aldersgruppernes betydning for den dæmpede udligning  
Følgende Tabel 1 viser, hvordan udgiftsbehovene til de enkelte aldersgrupper er påvirket af den dæmpede 
indregning af det aldersbestemte behov.  

Antal indbyggere mv. i de enkelte aldersgrupper m.v. samt de tilhørende enhedsbeløb er hentet fra 
tilskudsudmeldingen for 2016.  

Tabel 1  Ikke alle udgifter medregnes i det aldersbestemte udgiftsbehov 

  

Antal   indb. 
Mv. 

Enheds-
beløb, 

(67,75 % 
af gns. 
udg.) 

Gennem-
snitlige 
udgifter  
(100 %) 

Udgiftsbe
hov 
fordelt 

Samlede 
udgifter 
fordelt 

Indgår 
ikke i 
aldersbest
emte 
udgiftsbe
hov 

1000 kr. 
/indb. 

Kr./indb Mia. kr. Mia.kr. Mia. kr. 

00-05 årige  357.601 62,353 92.033 22,3 32,9 10,6 

06-16 årige  734.736 78,682 116.136 57,8 85,3 27,5 

17-19 årige  211.913 32,991 48.695 7 10,3 3,3 

20-24 årige  383.101 21,523 31.768 8,2 12,2 3,9 

25-29 årige  358.644 23,444 34.603 8,4 12,4 4 

30-34 årige  320.788 26,428 39.007 8,5 12,5 4 

35-39 årige  348.713 25,577 37.752 8,9 13,2 4,2 

40-44 årige  392.467 26,986 39.832 10,6 15,6 5 

45-49 årige  402.822 29,233 43.149 11,8 17,4 5,6 

50-54 årige  405.387 30,595 45.159 12,4 18,3 5,9 

55-59 årige  359.265 34,458 50.861 12,4 18,3 5,9 

60-64 årige  336.807 35,79 52.827 12,1 17,8 5,7 

65-74 årige  636.893 26,841 39.617 17,1 25,2 8,1 

75-84 årige  319.370 52,072 76.858 16,6 24,5 7,9 

85- årige og derover  119.064 123,482 182.262 14,7 21,7 7,0 

Rejsetid til 2000 indbyggere  10.054.615 0,347 511 3,5 5,1 1,7 
 

De gennemsnitlige udgifter pr. enhed er beregnet som enhedsbeløbet divideret med 0,6775. 
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I Tabel 1 er enhedsbeløbet knyttet til rejsetid medtaget og 
opregnet ligesom de øvrige enhedsbeløb.  

Beregningen af de udligningsmæssige konsekvenser vises 
imidlertid såvel med som uden opregulering af 
rejsetidskriteriet, jf. boksen om rejsetid.  

Det aldersfordelte udgiftsbehov i mia. kr. i Tabel 1 er 
beregnet ved antal enheder gange enhedsbeløbet i mia. kr. 

De samlede udgifter fordelt er beregnet ved antal enheder 
ganget med de gennemsnitlige udgifter pr. enhed og 
omregnet til mia. kr. 

Kolonnen ”Indgår ikke i det aldersbestemte udgiftsbehov” er 
beregnet som forskellen mellem de gennemsnitlige udgifter 
og det fordelte udgiftsbehov i mia. kr. 

De gennemsnitlige udgifter til børn i skolealderen er 116.136 
kr., hvoraf 78.682 kr. indgår i det aldersbestemte 
udgiftsbehov, medens ca. 38.000 kr. pr. 6-16 årig holdes 
uden for beregningen. I alt 27,5 mia. kr. indgår herved ikke i 
det aldersbestemte udgiftsbehov og det går ud over 
kommuner med mange skolebørn. 

De gennemsnitlige udgifter for 20-24 årige er 31.768 kr. pr. 
indbygger i aldersgruppen, hvoraf 21.523 kr. indgår i det 
aldersbestemte udgiftsbehov, medens godt 10.000 kr. holdes 
uden for beregningen. Det går ud over kommuner, som har 
mange i denne aldersgruppe. 

De gennemsnitlige udgifter pr. ældre på 85 år og derover er 
182.000 kr. pr. indbygger i aldersgruppen. Heraf indgår 
123.000 kr. i udligningsberegningen, medens 59.000 kr. pr. 
indbygger i aldersgruppen holdes udenfor.  Der er 119.064 
borgere på 85 år og derover. Det vil sige, at udgifter for 7,5 
mia. kr. ikke indgår i det aldersbestemte udgiftsbehov og det 
koster dyrt for kommuner med mange ældre.  

Det fremgår af tabellen, at den klart største konsekvens af 
dæmpningen af det aldersbestemte udgiftsbehov knytter sig 
til antal 7-16 årige dels som følge af at denne er 
aldersmæssigt bredere end de øvrige og indeholder flere 
indbyggere, og dels som følge af at enhedsbeløbet pr. 
indbygger i aldersgruppen kun overgås af enhedsbeløbene 
for den antalsmæssigt mindre gruppe af 85+ årige. 

Den helt store betydning har de dæmpede aldersbestemte 
udgiftsbehov i forhold til de faktiske gennemsnitlige udgifter 
for 5 større bykommuner, idet de har en særlig aldersprofil 
præget af en stor andel af befolkningen i alderen 20-40 år, 
herunder blandt andet studerende. 

De aldersfordelte konsekvenser fremgår af Tabel 2. 

Rejsetidskriteriet  
Det er et politisk valg, at rejsetid tidligere 
vægtedes med 2 % og siden 2013 med 1,5 
% ud af det samlede aldersbestemte 
udgiftsbehov. Hvorvidt det vil være 
velbegrundet at opregulere dette ligesom 
enhedsbeløbene i aldersgrupperne, 
afhænger derfor af, hvilke betragtninger, der 
ligger bag den politiske fastlæggelse af 
vægten.  

Hvis vægten er analytisk begrundet i hvilket 
kommunale ekstraudgifter, store 
kørselsafstande giver anledning til, bør 
rejsetidskriteriet ikke opreguleres.   

Hvis vægten er analytisk begrundet, men i 
forhold hertil valgt dæmpet svarende til 
enhedsbeløbene knyttet til aldersgrupperne, 
vil opregulering være berettiget. 

Vægten kunne også uden analytisk 
baggrund være valgt ud fra et ønske om en 
ens vægtning af rejsetidskriteriet i forhold til 
det sociale kriterie, nedgang i folketallet. 
Begge kriterier passer ”dårligt” ind i de to 
typer af udgiftsbehov. Indtil 2013 vægtedes 
begge med 2 % af de respektive behov. 
Hvis dette er tilfældet, er der ingen grundlag 
for at vurdere, om opregulering ville være 
velbegrundet eller ej. Dette kunne give 
mening, eftersom de to kriterier på denne 
måde dæmper begge udgiftsbehov i forhold 
til påvirkningen af de egentlige 
aldersmæssige og sociale kriterier.  

I nærværende rapport er valgt at udføre 
beregningen såvel med som uden 
rejsetidskriteriet. Selv om det giver en vis 
forskel i beregningerne, ændrer det ikke på 
det principielle i konklusionen, nemlig at det 
aldersbestemte behov med eller uden 
rejsetidskriteriet, bør opregnes, således at 
det indgår fuldt ud i udligningsberegningen. 

Yderligere stillingtagen til, hvilket betydning 
rejsetidskriteriet bør spille, kræver en 
nærmere undersøgelse af historien og 
baggrund for dette kriterie. 
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Tabel 2  Dæmpet aldersbetinget behov begunstiger 5 større bykommuner med forholdsvis 
mange 20-40 årige 

Aldersgr.  
 5 større 
bykommuner   København   Frederiksberg   Odense   Aarhus   Aalborg  

 0-5 år           -235.416             -179.461            -24.162            -12.896            -29.826              10.929  

 6-16 år         1.172.800               697.147           116.041             88.064           150.692            120.857  

 17-19 år             134.770                 99.538              18.773                2.341             10.857                3.261  

 20-24 år           -607.505             -226.005            -21.908            -84.450         -177.317            -97.825  

 25-29 år           -661.791             -393.061            -42.722            -47.687         -131.269            -47.051  

 30-34 år           -386.338             -290.341            -33.584              -8.867            -39.937            -13.609  

 35-39 år           -136.376             -129.347            -16.919                2.931                4.754                2.204  

 40-44 år               35.932                -15.263              -1.180             10.132             23.794              18.448  

 45-49 år             170.455                 79.418              13.322             20.280             35.786              21.649  

 50-54 år             232.569               127.833              18.629             20.705             41.739              23.663  

 55-59 år             260.990               155.999              23.120             21.869             36.699              23.304  

 60-64 år             279.477               170.893              21.127             24.687             38.469              24.302  

 65-74 år             484.020               314.599              18.866             40.047             80.642              29.866  

 75-84 år             524.523               365.202              20.253             31.391             83.735              23.942  

 85+ år             322.958               236.179              -9.427             16.531             60.623              19.053  

Rejsetid            246.782               136.061              25.500             30.923             38.567              15.731  

Samlet beregnet effekt i 1000 kr: 

Inkl. rejsetid    1.884.356      1.142.435      124.499      153.656       287.507    176.259  

Ekskl. rejsetid 1.662.509 1.021.697 100.506 124.601 252.732 162.973 

Samlet beregnet effekt i kroner pr. indbygger: 

Inkl. rejsetid   1.918 1.182 768 866 839 

Ekskl. rejsetid  1.715 954 623 761 775 

 

Tabellen viser, at de 5 større bykommuner samlet set modtager næsten 1,7-1,9 mia. kr. ekstra i udligning 
som følge af dæmpningen af forskellene i det aldersbestemte udgiftsbehov.  

De 5 kommuner mister ganske vist stort set alle udligning som følge af dæmpet aldersbehov vedr. 0-5 årige 
og 20-40 årige, men til gengæld får de beregnet langt højere udligning for de 6-16 årige og for alle over 40 år 
som følge af denne dæmpning. 

Den mest betydende aldersgruppe er de 6-16 årige, idet de 5 større bykommuner har færre børn i 
skolealderen end andre kommuner og derved mister langt mindre i udligning som følge af det dæmpede 
enhedsbeløb for denne aldersgruppe. Men også ældre over 65 år spiller en stor rolle. 

De samlede konsekvenser for alle landets kommuner beregnet med og uden opregning af rejsetidskriteriet 
fremgår af bilaget side 17. 
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Bilag 

Gældende udgiftsbehov og udgiftsbehov med fuld indregning af 
variation i begge behov 
Læsevejledning til tabellen:  
Tabellen viser alene udgiftsbehovene i landsudligningen. Tabellen er beregnet ved opregulering af det 
samlede aldersbestemte udgiftsbehov fra 67,75 % til 100 %, dvs. inklusiv rejsetidskriteriet15 
 

Kolonnerne (1)-(3) er de gældende udgiftsbehov  
Kolonnerne (4) og (5) er beregnet ved gældende behov fratrukket gennemsnitlige behov i hele landet. 
Kolonne (6) er beregnet som gældende aldersbehov i kolonne (1) divideret med 67,75 %, således at det 
opregnes til 100 % af variationen gennemsnitlige udgifter pr. indbygger i kommunerne, hvis de alle har 
gennemsnitlige udgifter i alle aldersgrupper. 
Kolonne 7 er afvigelserne fra gennemsnittet i det gældende sociale udgiftsbehov = kolonne (5) 
I denne opstillingsform, som svarer til ligning 6, side 9, bliver summen af kommunernes aldersbestemte 
udgiftsbehov = det samlede udgiftsbehov og summen af kommunernes sociale udgiftsbehov = 0, idet det 
sociale udgiftsbehov indregnes ved sin variation. 
Det samlede udgiftsbehov som vises i kolonne (10) kan beregnes med fuld variation som summen af 
kolonne (6) + kolonne (7). 

 
En anden måde at opstille udgiftsbehovene på ved fuld indregning af variationen ses i kolonne (8) og (9). 
Kolonne (8) = det gennemsnitlige aldersbestemte udgiftsbehov på 40.837 kr. pr. indbygger tillagt 
afvigelserne herfra i kolonne (4) divideret med 0,6775, således af afvigelserne er opregnet til 100 %.  
Kolonne (9) er identisk med det eksisterende sociale udgiftsbehov i kolonne (2).  
Denne opstillingsform svarer til ligning 7, side 9. 
Tilsvarende kan det samlede udgiftsbehov i kolonne (19) beregnes som summen af kolonne (8) og (9). 

Endelig kan udgiftsbehovene naturligvis også opstilles som det gennemsnitlige udgiftsbehov for hele landet 
på 60.276 kr. pr. indbygger tillagt afvigelserne fra det gennemsnitlige aldersbestemte behov i kolonne (4) 
opregnet til 100 % og afvigelserne fra det gennemsnitlige sociale behov i kolonne (5), som allerede 
indeholder den fulde variation. Dette ville svare til opstillingsformen i ligning 8, side 9 og vil ligeledes give 
resultatet som angivet i kolonne (10). 

  Gældende udgiftsbehov Fuld variation i begge behov 

  Ligning 6 (side 9) Ligning 7 (side 9)   

  

Alders-
behov 
gns= 

40.837 

Social-
behov 
Gns= 

19.439 

Samlet 
behov 
gns= 

60.276 

Alders-
behov 
afv.fra 
gns. 

Social-
behov 
afv.fra 
gns. 

Alders-
behov 

opregnet 
til 100 % 

Social-
behov 
afv.fra 
gns. 

Aldersbehov 
gns.+ afv.fra gns 
opregnet til 100 

% 

Social-
behov 
Nugæl-
dende 

Samlet 
behov 

 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

København 36.315 23.313 59.628 -4.522 3.874 53.602 3.874 34.163 23.313 57.476 

Frederiksberg 37.945 17.251 55.196 -2.892 -2.188 56.007 -2.188 36.568 17.251 53.819 

Ballerup 41.408 24.717 66.125 571 5.278 61.118 5.278 41.679 24.717 66.397 

Brøndby 40.930 31.731 72.662 93 12.292 60.414 12.292 40.975 31.731 72.706 

Dragør 42.871 11.492 54.363 2.034 -7.947 63.278 -7.947 43.839 11.492 55.331 

Gentofte 42.399 13.725 56.124 1.562 -5.714 62.581 -5.714 43.142 13.725 56.867 

Gladsaxe 41.583 21.226 62.809 746 1.787 61.377 1.787 41.938 21.226 63.164 

Glostrup 40.611 23.263 63.874 -226 3.824 59.943 3.824 40.504 23.263 63.766 

Herlev 41.728 23.780 65.508 891 4.341 61.591 4.341 42.152 23.780 65.933 

Albertslund 39.989 29.036 69.025 -848 9.597 59.024 9.597 39.585 29.036 68.621 
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  Gældende udgiftsbehov Fuld variation i begge behov 

  Ligning 6 (side 9) Ligning 7 (side 9)   

  

Alders-
behov 
gns= 

40.837 

Social-
behov 
Gns= 

19.439 

Samlet 
behov 
gns= 

60.276 

Alders-
behov 
afv.fra 
gns. 

Social-
behov 
afv.fra 
gns. 

Alders-
behov 

opregnet 
til 100 % 

Social-
behov 
afv.fra 
gns. 

Aldersbehov 
gns.+ afv.fra gns 
opregnet til 100 

% 

Social-
behov 
Nugæl-
dende 

Samlet 
behov 

 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Hvidovre 40.928 22.285 63.214 91 2.846 60.411 2.846 40.972 22.285 63.257 

Høje-Taastrup 40.630 23.862 64.492 -207 4.423 59.971 4.423 40.531 23.862 64.393 

Lyngby-Taarbæk 42.627 14.910 57.536 1.790 -4.529 62.917 -4.529 43.478 14.910 58.388 

Rødovre 41.456 23.659 65.115 619 4.220 61.190 4.220 41.751 23.659 65.410 

Ishøj 39.737 30.959 70.697 -1.100 11.520 58.653 11.520 39.214 30.959 70.173 

Tårnby 41.619 19.697 61.315 782 257 61.430 257 41.991 19.697 61.687 

Vallensbæk 41.089 14.682 55.771 252 -4.757 60.648 -4.757 41.209 14.682 55.891 

Furesø 42.969 14.940 57.909 2.132 -4.499 63.423 -4.499 43.984 14.940 58.924 

Allerød 43.073 10.094 53.167 2.236 -9.345 63.577 -9.345 44.138 10.094 54.232 

Fredensborg 41.821 18.098 59.919 984 -1.341 61.728 -1.341 42.289 18.098 60.387 

Helsingør 41.480 20.088 61.568 643 649 61.226 649 41.787 20.088 61.875 

Hillerød 41.939 14.880 56.819 1.102 -4.559 61.903 -4.559 42.464 14.880 57.344 

Hørsholm 43.463 13.514 56.977 2.626 -5.925 64.152 -5.925 44.713 13.514 58.227 

Rudersdal 44.007 12.889 56.896 3.170 -6.550 64.956 -6.550 45.517 12.889 58.405 

Egedal 41.826 10.639 52.465 989 -8.800 61.736 -8.800 42.297 10.639 52.936 

Frederikssund 41.789 15.989 57.779 952 -3.450 61.682 -3.450 42.243 15.989 58.232 

Greve 40.820 16.228 57.048 -17 -3.211 60.250 -3.211 40.811 16.228 57.039 

Køge 41.153 18.875 60.027 316 -564 60.742 -564 41.303 18.875 60.178 

Halsnæs 40.993 20.264 61.258 156 825 60.507 825 41.068 20.264 61.332 

Roskilde 40.827 15.563 56.390 -10 -3.876 60.261 -3.876 40.822 15.563 56.385 

Solrød 41.379 12.374 53.753 542 -7.065 61.077 -7.065 41.637 12.374 54.011 

Gribskov 41.577 15.838 57.415 740 -3.601 61.368 -3.601 41.929 15.838 57.767 

Odsherred 41.734 21.849 63.583 897 2.410 61.600 2.410 42.161 21.849 64.010 

Holbæk 41.753 19.862 61.615 916 423 61.628 423 42.189 19.862 62.051 

Faxe 41.594 18.753 60.347 757 -686 61.394 -686 41.955 18.753 60.708 

Kalundborg 42.091 22.168 64.259 1.254 2.729 62.127 2.729 42.688 22.168 64.856 

Ringsted 41.476 19.688 61.163 639 249 61.219 249 41.780 19.688 61.467 

Slagelse 40.944 22.836 63.779 107 3.397 60.433 3.397 40.994 22.836 63.830 

Stevns 41.742 16.340 58.082 905 -3.099 61.612 -3.099 42.173 16.340 58.513 

Sorø 42.341 18.531 60.872 1.504 -908 62.496 -908 43.057 18.531 61.588 

Lejre 42.325 12.225 54.550 1.488 -7.214 62.472 -7.214 43.033 12.225 55.258 

Lolland 42.355 30.845 73.201 1.518 11.406 62.517 11.406 43.078 30.845 73.924 

Næstved 41.163 18.944 60.106 326 -495 60.757 -495 41.318 18.944 60.261 

Guldborgsund 41.852 23.454 65.306 1.015 4.015 61.774 4.015 42.335 23.454 65.790 

Vordingborg 42.083 22.456 64.539 1.246 3.017 62.115 3.017 42.676 22.456 65.132 

Bornholm 42.222 22.556 64.778 1.385 3.117 62.321 3.117 42.882 22.556 65.438 

Middelfart 42.361 15.899 58.260 1.524 -3.540 62.525 -3.540 43.086 15.899 58.986 

Assens 42.663 18.644 61.308 1.826 -795 62.972 -795 43.533 18.644 62.177 

Faaborg-Midtfyn 43.078 18.363 61.442 2.241 -1.076 63.584 -1.076 44.145 18.363 62.508 

Kerteminde 42.066 17.780 59.845 1.228 -1.659 62.089 -1.659 42.650 17.780 60.430 

Nyborg 42.288 20.164 62.453 1.451 725 62.418 725 42.979 20.164 63.144 

Odense 39.233 21.200 60.433 -1.604 1.761 57.908 1.761 38.469 21.200 59.670 

Svendborg 41.865 18.968 60.832 1.028 -471 61.793 -471 42.354 18.968 61.322 

Nordfyn 42.381 18.865 61.246 1.544 -574 62.554 -574 43.115 18.865 61.981 

Langeland 43.935 24.660 68.595 3.098 5.221 64.849 5.221 45.410 24.660 70.069 

Ærø 43.954 20.887 64.841 3.117 1.448 64.876 1.448 45.437 20.887 66.325 
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  Gældende udgiftsbehov Fuld variation i begge behov 

  Ligning 6 (side 9) Ligning 7 (side 9)   

  

Alders-
behov 
gns= 

40.837 

Social-
behov 
Gns= 

19.439 

Samlet 
behov 
gns= 

60.276 

Alders-
behov 
afv.fra 
gns. 

Social-
behov 
afv.fra 
gns. 

Alders-
behov 

opregnet 
til 100 % 

Social-
behov 
afv.fra 
gns. 

Aldersbehov 
gns.+ afv.fra gns 
opregnet til 100 

% 

Social-
behov 
Nugæl-
dende 

Samlet 
behov 

 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

Haderslev 41.919 20.697 62.616 1.082 1.257 61.874 1.257 42.435 20.697 63.131 

Billund 42.573 18.587 61.160 1.736 -852 62.838 -852 43.399 18.587 61.986 

Sønderborg 41.953 22.000 63.954 1.116 2.561 61.924 2.561 42.485 22.000 64.485 

Tønder 42.844 22.734 65.578 2.007 3.295 63.238 3.295 43.799 22.734 66.533 

Esbjerg 40.634 21.416 62.050 -203 1.977 59.976 1.977 40.537 21.416 61.953 

Fanø 42.081 14.687 56.768 1.244 -4.752 62.112 -4.752 42.673 14.687 57.360 

Varde 42.925 17.588 60.513 2.088 -1.851 63.357 -1.851 43.918 17.588 61.507 

Vejen 42.919 18.653 61.572 2.082 -786 63.349 -786 43.910 18.653 62.563 

Aabenraa 42.238 20.818 63.056 1.401 1.379 62.344 1.379 42.905 20.818 63.723 

Fredericia 41.202 22.048 63.250 365 2.609 60.815 2.609 41.376 22.048 63.424 

Horsens 40.897 19.470 60.366 60 31 60.364 31 40.925 19.470 60.395 

Kolding 41.303 18.550 59.852 466 -890 60.963 -890 41.524 18.550 60.074 

Vejle 41.909 18.506 60.416 1.072 -933 61.859 -933 42.420 18.506 60.926 

Herning 41.603 17.162 58.765 766 -2.277 61.407 -2.277 41.968 17.162 59.130 

Holstebro 41.960 16.527 58.487 1.123 -2.912 61.933 -2.912 42.494 16.527 59.021 

Lemvig 42.909 18.189 61.098 2.072 -1.250 63.334 -1.250 43.895 18.189 62.084 

Struer 42.381 20.457 62.838 1.544 1.018 62.556 1.018 43.117 20.457 63.574 

Syddjurs 42.376 15.776 58.152 1.539 -3.663 62.548 -3.663 43.109 15.776 58.885 

Norddjurs 42.064 19.809 61.873 1.227 370 62.087 370 42.648 19.809 62.457 

Favrskov 42.844 12.784 55.628 2.007 -6.655 63.238 -6.655 43.799 12.784 56.583 

Odder 42.775 14.127 56.901 1.938 -5.312 63.136 -5.312 43.697 14.127 57.824 

Randers 41.129 19.124 60.253 292 -315 60.707 -315 41.268 19.124 60.391 

Silkeborg 42.109 15.903 58.012 1.272 -3.536 62.153 -3.536 42.714 15.903 58.617 

Samsø 44.483 21.781 66.264 3.646 2.342 65.658 2.342 46.219 21.781 68.000 

Skanderborg 42.772 12.015 54.787 1.935 -7.424 63.132 -7.424 43.693 12.015 55.708 

Aarhus 38.092 20.311 58.403 -2.745 872 56.224 872 36.785 20.311 57.096 

Ikast-Brande 42.176 17.893 60.069 1.339 -1.546 62.252 -1.546 42.813 17.893 60.706 

Ringkøbing-Skjern 43.116 17.117 60.234 2.279 -2.322 63.640 -2.322 44.201 17.117 61.319 

Hedensted 43.129 14.956 58.084 2.292 -4.483 63.659 -4.483 44.220 14.956 59.175 

Morsø 42.895 22.525 65.420 2.058 3.086 63.313 3.086 43.874 22.525 66.400 

Skive 42.513 19.635 62.148 1.676 196 62.750 196 43.311 19.635 62.946 

Thisted 42.566 19.481 62.047 1.729 42 62.829 42 43.390 19.481 62.870 

Viborg 42.289 16.816 59.105 1.452 -2.623 62.419 -2.623 42.980 16.816 59.796 

Brønderslev 43.017 16.996 60.013 2.180 -2.443 63.493 -2.443 44.054 16.996 61.051 

Frederikshavn 41.455 20.108 61.562 618 669 61.188 669 41.749 20.108 61.856 

Vesthimmerland 42.748 20.238 62.986 1.911 799 63.097 799 43.658 20.238 63.896 

Læsø 46.721 21.507 68.228 5.884 2.068 68.961 2.068 49.522 21.507 71.029 

Rebild 43.325 13.404 56.729 2.488 -6.035 63.949 -6.035 44.510 13.404 57.913 

Mariagerfjord 42.192 17.721 59.913 1.355 -1.718 62.277 -1.718 42.837 17.721 60.558 

Jammerbugt 42.514 17.159 59.672 1.677 -2.280 62.751 -2.280 43.312 17.159 60.471 

Aalborg 39.099 18.430 57.529 -1.738 -1.009 57.710 -1.009 38.271 18.430 56.701 

Hjørring 42.129 18.759 60.888 1.291 -680 62.182 -680 42.743 18.759 61.503 

Hele landet 40.837 19.439 60.276 - - 60.276 - 40.837 19.439 60.276 
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Samlet gevinst eller tab ved fuldt aldersbetinget udgiftsbehov 

  

Ændring i tilskud og udligning Påvirkning af 
beskatningsniveau 

  

Alle 
grupper i 

aldersbehov 

Alle ekskl. 
rejsetids-
kriteriet 

Alle grupper i 
aldersbehov 

Alle ekskl. 
rejsetids-
kriteriet 

Alle 
grupper i 

aldersbehov 

Alle  ekskl. 
Rejsetids-
kriteriet 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  Kroner pr. indbygger Mio. kr. Pct. 

København          -1.918           -1.715           -1.142,4           -1.021,7             1,05                0,94  

Frederiksberg          -1.182              -954              -124,5              -100,5             0,53                0,43  

Ballerup               343                446                  16,7                  21,7            -0,17              -0,22  

Brøndby                 98                266                    3,5                    9,4            -0,06              -0,15  

Dragør            1.002             1.088                  14,1                  15,3            -0,40              -0,43  

Gentofte               663                801                  50,0                  60,4            -0,20              -0,24  

Gladsaxe               354                492                  24,0                  33,3            -0,17              -0,24  

Glostrup               -61                118                  -1,4                    2,6             0,03              -0,06  

Herlev               429                529                  12,2                  15,0            -0,23              -0,28  

Albertslund             -306              -120                  -8,6                  -3,4             0,18                0,07  

Hvidovre               100                234                    5,3                  12,5            -0,05              -0,13  

Høje-Taastrup               -19                  89                  -1,0                    4,4             0,01              -0,05  

Lyngby-Taarbæk               801                915                  44,3                  50,6            -0,29              -0,33  

Rødovre               326                476                  12,5                  18,2            -0,18              -0,26  

Ishøj             -431              -247                  -9,6                  -5,5             0,28                0,16  

Tårnby               361                491                  15,5                  21,1            -0,19              -0,25  

Vallensbæk               178                336                    2,7                    5,1            -0,09              -0,16  

Furesø            1.029             1.133                  40,1                  44,2            -0,40              -0,44  

Allerød            1.052             1.133                  25,5                  27,5            -0,40              -0,43  

Fredensborg               542                611                  21,6                  24,3            -0,24              -0,27  

Helsingør               394                479                  24,3                  29,6            -0,19              -0,23  

Hillerød               597                578                  29,4                  28,4            -0,28              -0,27  

Hørsholm            1.156             1.275                  28,7                  31,7            -0,36              -0,39  

Rudersdal            1.321             1.374                  73,2                  76,1            -0,40              -0,42  

Egedal               538                570                  22,9                  24,2            -0,25              -0,26  

Frederikssund               579                451                  25,7                  20,0            -0,30              -0,23  

Greve                 72                192                    3,5                    9,4            -0,03              -0,09  

Køge               253                254                  15,1                  15,1            -0,14              -0,14  

Halsnæs               226                162                    7,0                    5,0            -0,13              -0,09  

Roskilde                 97                162                    8,3                  13,8            -0,05              -0,08  

Solrød               329                417                    7,1                    9,0            -0,15              -0,19  

Gribskov               514                348                  20,9                  14,1            -0,24              -0,16  

Odsherred               328                  86                  10,6                    2,8            -0,18              -0,05  

Holbæk               336                274                  23,1                  18,8            -0,19              -0,16  

Faxe               266                224                    9,3                    7,8            -0,16              -0,13  

Kalundborg               486                275                  23,5                  13,3            -0,29              -0,16  

Ringsted               214                189                    7,2                    6,4            -0,13              -0,11  

Slagelse               -22                -41                  -1,7                  -3,1             0,01                0,02  

Stevns               612                278                  13,5                    6,1            -0,34              -0,15  

Sorø               597                535                  17,3                  15,5            -0,35              -0,31  

Lejre               827                623                  22,3                  16,8            -0,41              -0,31  

Lolland               603                286                  25,6                  12,2            -0,38              -0,18  

Næstved                 75                  71                    6,1                    5,8            -0,04              -0,04  

Guldborgsund               380                186                  22,9                  11,2            -0,24              -0,12  

Vordingborg               482                271                  21,7                  12,2            -0,30              -0,17  
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Ændring i tilskud og udligning Påvirkning af 
beskatningsniveau 

  

Alle 
grupper i 

aldersbehov 

Alle ekskl. 
rejsetids-
kriteriet 

Alle grupper i 
aldersbehov 

Alle ekskl. 
rejsetids-
kriteriet 

Alle 
grupper i 

aldersbehov 

Alle  ekskl. 
Rejsetids-
kriteriet 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  Kroner pr. indbygger Mio. kr. Pct. 

Bornholm               544                384                  21,5                  15,1            -0,34              -0,24  

Middelfart               606                576                  22,8                  21,7            -0,35              -0,33  

Assens               740                592                  30,1                  24,1            -0,46              -0,37  

Faaborg-Midtfyn               923                700                  46,5                  35,3            -0,57              -0,43  

Kerteminde               475                421                  11,2                    9,9            -0,29              -0,25  

Nyborg               574                535                  18,0                  16,8            -0,35              -0,32  

Odense             -768              -623              -153,7              -124,6             0,48                0,39  

Svendborg               386                351                  22,3                  20,3            -0,24              -0,21  

Nordfyn               614                437                  17,7                  12,6            -0,38              -0,27  

Langeland            1.302                661                  16,4                    8,3            -0,81              -0,41  

Ærø            1.311                775                    8,1                    4,8            -0,82              -0,49  

Haderslev               410                276                  22,9                  15,4            -0,26              -0,17  

Billund               699                550                  18,4                  14,5            -0,41              -0,32  

Sønderborg               425                431                  31,8                  32,2            -0,26              -0,26  

Tønder               819                541                  30,8                  20,4            -0,52              -0,35  

Esbjerg             -159              -117                -18,4                -13,6             0,09                0,07  

Fanø               292                230                    1,0                    0,8            -0,13              -0,10  

Varde               855                592                  42,7                  29,6            -0,49              -0,34  

Vejen               853                683                  36,3                  29,1            -0,55              -0,44  

Aabenraa               551                406                  32,4                  23,9            -0,35              -0,26  

Fredericia                 93                191                    4,7                    9,7            -0,05              -0,11  

Horsens               -43                  16                  -3,7                    1,4             0,03              -0,01  

Kolding               137                172                  12,5                  15,7            -0,08              -0,10  

Vejle               377                350                  41,8                  38,7            -0,22              -0,20  

Herning               270                219                  23,6                  19,1            -0,16              -0,13  

Holstebro               428                359                  24,7                  20,7            -0,25              -0,21  

Lemvig               848                531                  17,3                  10,9            -0,49              -0,30  

Struer               615                453                  13,1                    9,6            -0,37              -0,27  

Syddjurs               612                389                  25,5                  16,2            -0,35              -0,22  

Norddjurs               474                138                  17,9                    5,2            -0,30              -0,09  

Favrskov               514                486                  24,4                  23,0            -0,30              -0,28  

Odder               494                399                  10,8                    8,7            -0,27              -0,22  

Randers                 60                  71                    5,9                    6,9            -0,04              -0,04  

Silkeborg               494                462                  44,6                  41,7            -0,28              -0,26  

Samsø            1.545                863                    5,7                    3,2            -0,91              -0,51  

Skanderborg               493                495                  28,8                  29,0            -0,27              -0,27  

Aarhus             -866              -761              -287,5              -252,7             0,49                0,43  

Ikast-Brande               524                463                  21,3                  18,8            -0,33              -0,29  

Ringkøbing-Skjern               940                695                  53,3                  39,4            -0,55              -0,41  

Hedensted               946                791                  43,4                  36,3            -0,56              -0,47  

Morsø               842                526                  17,4                  10,9            -0,54              -0,34  

Skive               673                430                  31,2                  19,9            -0,42              -0,27  

Thisted               697                388                  30,5                  17,0            -0,44              -0,24  

Viborg               574                449                  54,6                  42,7            -0,34              -0,27  

Brønderslev               896                749                  32,0                  26,7            -0,59              -0,49  

Frederikshavn               204                172                  12,3                  10,4            -0,12              -0,10  

Vesthimmerland               777                545                  28,8                  20,2            -0,51              -0,36  
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Ændring i tilskud og udligning Påvirkning af 
beskatningsniveau 

  

Alle 
grupper i 

aldersbehov 

Alle ekskl. 
rejsetids-
kriteriet 

Alle grupper i 
aldersbehov 

Alle ekskl. 
rejsetids-
kriteriet 

Alle 
grupper i 

aldersbehov 

Alle  ekskl. 
Rejsetids-
kriteriet 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  Kroner pr. indbygger Mio. kr. Pct. 

Læsø            2.536                303                    4,5                    0,5            -1,39              -0,17  

Rebild            1.033                775                  29,7                  22,3            -0,62              -0,46  

Mariagerfjord               531                357                  22,2                  15,0            -0,33              -0,22  

Jammerbugt               673                440                  25,6                  16,8            -0,41              -0,27  

Aalborg             -839              -775              -176,3              -163,0             0,51                0,47  

Hjørring               503                397                  32,7                  25,8            -0,31              -0,25  

Hele landet                 -                    -                       -                      -                    -                    -     

 

 

 


