
Udvikling	i	sociale	overførsler	dækkes	
ikke	af	sociale	udgiftsbehov	
De 	6 	østjyske 	kommuner 	viste 	i 	rapporten 	”Et 	mere 	præcist 	socialt 	udgiftsbehov”, 	at 	der 	tildeles 	
et 	markant 	højere 	socialt 	behov 	til 	de 	mest 	bymæssige 	hovedstadskommuner, 	og 	at 	dette 	skyldes 	
nogle 	særlig 	by‐orienterede 	sociale 	kriterier 	uden 	god 	sammenhæng 	med 	de 	faktiske 	udgifter. 	 	 	 	
I 	nærværende 	rapport 	vises, 	at 	det 	sociale 	indeks 	ikke 	opfanger 	kommunernes 	udgiftsbehov 	til 	
førtidspension, 	fleksjobs 	og 	sygedagpenge, 	som 	er 	centrale 	i 	forhold 	til 	refusionsomlægningen 	
fra 	2016. 	De 	mest 	bymæssige 	hovedstadskommuner 	tildeles 	langt 	højere 	socialt 	indeks 	end 	andre 	
kommuner 	med 	tilsvarende 	udgiftsniveau 	til 	disse 	ydelser. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
SFI 	har 	opstillet 	et 	sæt 	rammevilkår 	for 	kommunernes 	beskæftigelsesindsats 	ved 	analyser 	af 	den 	
enkelte 	borgers 	sandsynlighed 	for 	at 	komme 	på 	overførselsindkomst. 	Med 	udgangs 	punkt 	i 	disse 	
rammevilkår 	kan 	kommunernes 	faktiske 	udgifter 	til 	overførsler 	forudsiges 	rimelig 	præcist. 	
Derfor 	burde 	det 	være 	muligt 	at 	beregne 	et 	langt 	mere 	præcist 	socialt 	indeks. 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Som 	følge 	af 	en 	tidligere 	refusionsomlægning 	på 	førtidspensionsområdet 	i 	2003 	tilpasses 	
udligningssystemet 	hvert 	år 	med 	en 	stigende 	vægt 	på 	det 	(upræcise) 	sociale 	udgiftsbehov. 	
Herved 	kompenseres 	de 	forkerte 	kommuner. 	Der 	er 	således 	tilført 	242 	mio. 	kr. 	til 	8 	at 	de 	mest 	
bymæssige 	hovedstadskommuner 	(svarende 	til 	mere 	end 	hver 	anden 	udligningskrone) 	som 	følge 	
af 	tilpasningen 	til 	denne 	refusionsomlægning.	Det 	er 	sket 	selv 	om 	førtidspensionsudgifterne 	i 	de 	
8 	kommuner 	har 	haft 	en 	udgiftsvækst, 	som 	er 	646 	mio. 	kr. 	mindre 	end 	landsgennemsnittet. 	
Byrdefordelingen 	for 	de 	8 	kommuner 	er 	hermed 	forbedret 	med 	888 	mio. 	kr. 	fra 	2007‐2015 	på 	
bekostning 	af 	landets 	øvrige 	kommuner. 	
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Indledning	
 

Det sociale indeks er udtryk for det hensyn udligningssystemet tager til socialt betingede udgiftsbehov som 
følge af sociale indkomstoverførsler, sociale serviceudgifter og socialt betingede merbehov på øvrige 
serviceområder.  

De samlede udgifter til indkomstoverførsler udgør ca.60 mia. kr. i 2014, hvoraf 55 mio. kr. medregnes som 
sociale udgifter. De sociale udgifter omfatter også serviceudgifter for 47 mia. kr. 

Dette notat fokuserer på sammenhængen mellem det sociale indeks og omfanget af sociale 
indkomstoverførsler samt sociale serviceudgifter. Socialt betingede udgifter på de øvrige serviceområder 
berøres ikke. Derfor er følgende sammenligninger mellem sociale indkomstoverførsler, sociale 
serviceudgifter og sociale indeks alene et perspektiv på det sociale udgiftsbehovs evne til at dække nogle af 
de sociale betingede udgifter.  

I de seks østjyske kommuners rapport Et mere præcist socialt udgiftsbehov1, som blev fremsendt til 
Finansieringsudvalget i juni 2016, blev det vist, at der er markant forskel på hvor godt det sociale 
udgiftsbehov dækker de faktiske socialudgifter og at dette hænger sammen med landdistriktsgraden. Der er 
især markant forskel mellem de mest bymæssige kommuner med landdistriktsgrad på 0 og øvrige 
kommuner.  

Tabel 1 De mest bymæssige kommuner med landdistriktsgrad = 0 

København  Albertslund
Frederiksberg  Hvidovre
Brøndby  Lyngby‐Taarbæk
Gentofte  Rødovre
Gladsaxe  Tårnby
Glostrup  Vallensbæk
Herlev   

 

Mange andre kommuner med lav landdistriktsgrad (0-0,2) favoriseres dog også af beregningen af det sociale 
udgiftsbehov, jf. nævnte rapport. 

Som illustration på problemstillingen fokuseres i nærværende notat på, hvordan det sociale indeks evner at 
dække de sociale indkomstoverførsler samt sociale serviceudgifter ligeligt i de mest bymæssige kommuner 
(”rene bykommuner”) og øvrige kommuner 

Det sociale indeks beregnes årligt af Social- og Indenrigsministeriet og udmeldes sammen de 
statsgaranterede tilskud og udligningsbeløb. 

Et indeks for kommunernes udgifter til overførselsindkomster er beregnet som den enkelt kommunes udgifter 
pr. indbygger divideret med udgifterne pr. indbygger i hele landet2 

De to indeksværdier for alle årene 2007-2015 indgår i undersøgelsen, selv om de første år efter 
kommunalreformen kan være påvirket heraf. 

 	

                                                      

1 Et mere præcist socialt udgiftsbehov, 2016, se www.rimeligudligning.nu 
2 Der er således tale om et indeks, hvor et vægtet gennemsnit for hele landet = 100. Vægtet gennemsnit er anvendt, idet det sociale indeks er 
beregnet ud fra et vægtet gennemsnit. 
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De samlede udgifter til indkomstoverførsler	
Udviklingen i det sociale indeks for udgiftsbehovet og et indeks for de samlede udgifter indkomstoverførsler 
opdelt på de to kommunegrupper (de mest bymæssige kommuner og de øvrige kommuner) fremgår af Figur 
1. 

Figur 1  Udviklingen i sociale indeks og indeks for de samlede udgifter til indkomstoverførsler 
2007-2017. De mest bymæssige kommuner og øvrige kommuner 

 

Ud fra Figur 1 ses, at de mest bymæssige kommuner igennem perioden i forhold til landsgennemsnittet har 
faldende udgifter til indkomstoverførsler (orange stiplet kurve) og faldende socialt indeks (ubrudt orange 
kurve). Omvendt har øvrige kommuner såvel stigende udgifter og socialt indeks (grønne kurver)  

Det fremgår også at de mest bymæssige kommuner igennem hele perioden får beregnet et socialt indeks, 
som er 19-23 indekspoint højere end indekset for deres overførselsudgifter, og omvendt får de øvrige 
kommuner beregnet et socialt indeks, som ligger 3-5 indekspoint under indekset for deres udgifter3.  

Figur 3 viser udviklingen for Københavns Kommune for sig og de andre af de mest bymæssige kommuner 
for sig. 

Det ses heraf, at den faldende udvikling i såvel sociale indeks som indeks for sociale udgifter for de mest 
bymæssige kommuner blandt andet skyldes udviklingen i Københavns Kommune, som både har haft 
markant fald i sociale udgifter og i det sociale indeks. Også Frederiksberg og Herlev har haft væsentlige fald 
i de beregnede sociale indeks i perioden og faldende indeks for de sociale udgifter.  

Figuren viser også, at det sociale indeks for Københavns Kommune niveaumæssigt ligger 26-32 point højere 
end indekset for kommunens udgifter til indkomstoverførsler. Alene som følge af Københavns Kommunes 
størrelse har dette naturligvis stor betydning for den samlede mellemkommunale udligning. 

                                                      

3 Middelværdierne er beregnet uvægtet. 
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De andre mest bymæssige kommuner har ligeledes et væsentligt (ca. 20 point) højere socialt indeks end 
indekset for overførselsindkomsterne, men med et nogenlunde konstant niveau i såvel udgifter som sociale 
indeks. 

Figur 2  Udviklingen i sociale indeks og indeks for samlede indkomstoverførsler 2007-2017 
Københavns Kommune og de andre mest bymæssige kommuner 

 

På de følgende sider ses, hvordan det sociale indeks i meget forskelligt omfang flugter med de væsentligste 
udgifter til indkomstoverførsler. 

Det sociale indeks evne til at afspejle de faktiske udgifter illustreres for de udvalgte udgiftsområder ved 
henholdsvis et plot af sammenhængen mellem indekset for indkomstoverførsler (X-aksen) og det sociale 
indeks (Y-aksen) i 2015 

Figurerne viser tilhørende regressionsstatistik. Desuden vises efterfølgende regressionsstatistikker fra 
tilsvarende plots for alle årene 2007-15. 

Der skelnes mellem de to grupper af kommuner, hvor orange punkter er kommuner med landdistriktsgrad = 
0, jf. Tabel 1 (herunder også Københavns Kommune), og grønne punkter viser alle øvrige kommuner 
eksklusiv de 4 mindre ø-kommuner.  

Middel social indeks for de mest bymæssige kommuner er 110 og for alle øvrige kommuner 95.  

På hvert enkelt plot vises middel af indekset for de udvalgte indkomstoverførsler i farvede bokse ved X-
aksen. Disse tal varierer naturligvis fra udgiftsområde til udgiftsområde.  

På plottene er de 6 østjyske kommuner er vist med blåt mærke. 
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Figur 3  Sammenhængen mellem indeks for alle indkomstoverførsler og sociale indeks 2015 

 

Det ses tydeligt, at de mest bymæssige kommuner får beregnet et væsentligt højere socialt indeks i forhold 
til deres udgifter til sociale indkomstoverførsler end andre kommuner, og det gælder uanset størrelse af 
indkomstoverførsler i kommunen. Kun enkelte blandt de øvrige kommuner får beregnet tilsvarende højt 
socialt indeks i forhold til deres udgifter til indkomstoverførsler, se bokse med disse kommuners navne. 

Middel indeks for udgifterne til indkomstoverførsler i de mest bymæssige kommuner er 88 mod 100 for 
øvrige kommuner. Indekset for udgifterne spreder sig over nogenlunde samme interval for de mest 
bymæssige kommuner og de øvrige kommuner, bortset fra en enkelt kommune, Lolland med indeks 161) 

Det højere niveau på det sociale indeks overvurderer det reelle sociale udgiftsbehov i forhold til udgifterne til 
indkomstoverførsler i de mest bymæssige kommuner. Det skyldes den store vægt på kriterier, som i særlig 
grad præger disse kommuner, dvs. især kriterierne personer med lav indkomst, 25-49 årige uden 
erhvervsuddannelse, familier i bestemte boligtyper og indvandrere og efterkommere. 

Flere af disse kriterier dækker i mindre grad over behov, og i virkeligheden mere over regionalt forskellige 
udbudseffekter på de forskellige serviceområder, hvilket netop hæver det sociale indeks i Figur 3 i forhold til 
overførselsudgifterne. Samtidig mangler relevante sociale kriterier til at opfange det sociale udgiftsbehov i 
landdistrikterne.4 
 

                                                      

4 Se yderligere i rapporten Mere præcist socialt udgiftsbehov, 2016 på www.rimeligudligning.nu 

Lolland 
Høje Tåstrup 

Rudersdal 

Ishøj  
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Man ville formode, at behovet for sociale serviceudgifter i vidt omfang ville hænge sammen med omfanget af 
sociale indkomstoverførsler. Det tungestvejende sociale kriterie er da også Antal 20-59 årige uden 
beskæftigelse ud over 5 %.  

Nogle ville muligvis argumentere for, at behovet for sociale serviceudgifter er langt større i de mest 
bymæssige kommuner som følge af nogle særlige by-sociale problemer.  Det bemærkelsesværdige er dog, 
at disse særlige by-sociale problemer i så fald også skulle gælde i bykommuner som har overførselsudgifter 
langt under indeks 100, dvs. i øvrigt ikke socialt belastede kommuner.  

Kommunerne Gentofte (49), Vallensbæk (53), Lyngby-Tårbæk (60), Frederiksberg (72), Tårnby (80), 
Gladsaxe (84), København (93), Herlev (95), Glostrup (97) har alle udgifter til indkomstoverførsler under 
landsgennemsnittet. 

Kun fire af de mest bymæssige kommuner har overførselsudgifter over landsgennemsnittet, nemlig Rødovre 
(med indeks 106), Hvidovre (107), Albertslund (120) og Brøndby (132), men 9 af de bymæssige kommuner 
får beregnet udgiftsbehov efter et socialt indeks over 100. 

Der er samtidig en tendens til at det sociale indeks beregnes mere følsomt overfor omfang af 
indkomstoverførsler end for landets øvrige kommuner, altså at 1.000 kr. højere udgifter til 
indkomstoverførsler gennemsnitligt udløser 1.029 kr. højere socialt udgiftsbehov i de mest bymæssige 
kommuner, men kun 872 kr. i øvrige kommuner.  I figuren ses dette ved, at hældningen af den orange 
tendenslinjer er større end hældningen af den grønne tendenslinje. 

Sammenhængen mellem udgifter til indkomstoverførsler og socialt indeks er meget stærk blandt de mest 
bymæssige kommuner (R2 = 0,96), medens den er væsentlig svagere blandt øvrige kommuner (R2 = 0,72). 

De sociale kriterier er således gode til at skelne mellem udgiftsbehovene til overførsler, når man 
sammenligner Gentofte og Albertslund, men de er langt mindre gode til at skelne mellem udgiftsbehovene, 
når man sammenligner f.eks. Rudersdal og Favrskov. 

Rudersdal og Favrskov kommuner får beregnet sociale indeks på nogenlunde samme niveau, idet det 
sociale indeks er 66,35 for Rudersdals og 65,79 for Favrskov Kommune. Men der er stor forskel på 
omfanget af udgifter til indkomstoverførsler, idet indekset for indkomstoverførslerne er 51,25 i Rudersdal og 
81,64 i Favrskov Kommune. 

Det viste forhold i Figur 3 er ikke specielt gældende for 2015, men svarer i vidt omfang til mønstret i tidligere 
år, hvilket fremgår af tabellen herunder. 

Tabel 2  Forskel i sammenhæng mellem sociale indeks og indeks for alle indkomstoverførsler 
mellem mest bymæssige kommuner og øvrige kommuner 2007-2015 

   Styrke af sammenhæng (R2)  Forskel i social indeks ved udgiftsindeks på 

Alle overførsler 
Mest 
bymæssig 

Øvrige 
kom  Afv.  50  75  100  125 

2007  94%  75% 27% 9,53 17,19  24,85  32,51

2008  92%  70% 30% 11,53 21,57  31,61  41,66

2009  92%  69% 34% 15,37 23,20  31,02  38,85

2010  92%  70% 29% 14,72 21,43  28,15  34,86

2011  91%  69% 25% 16,20 22,20  28,19  34,18

2012  94%  70% 27% 16,95 21,97  26,98  32,00

2013  97%  73% 28% 12,93 19,89  26,84  33,80

2014  96%  71% 27% 17,51 22,20  26,90  31,59

2015  96%  72% 27% 17,30 22,88  28,47  34,05
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Den stærkere sammenhæng (forklaringsgrad) mellem indkomstoverførsler og socialindeks for de mest 
bymæssige kommuner har været gældende i alle årene og med nogenlunde konstant forskel til de øvrige 
kommuner.  

Sammenhængen er blevet lidt bedre for bykommunerne efter justeringen i 2013, hvilket er positivt, men det 
ville have været særligt ønskeligt, hvis den var øget endnu mere blandt øvrige kommuner, hvor 
forklaringsgraden/sammenhængen i forvejen ikke er så høj. . 

Tendenslinjernes konstant og koefficienter, som fremgår for 2015 i Figur 3 er naturligvis lidt forskellige fra år 
til år. For at give et lettere forståeligt mål viser tabel 2 afstanden mellem de to tendenslinjer ved fire 
forskellige udgiftsniveauer svarende til henholdsvis 50 %, 75 % 100 % og 125 % af de landsgennemsnitlige 
udgifter. Tallene viser således, hvor meget der ”udløses” ekstra i socialt indeks ved forskellige grader af 
social belastning opgjort ved omfanget af indkomstoverførsler. 

De mest bymæssige kommuner får ”udløst” væsentlig højere socialt indeks end øvrige kommuner i alle 
årene uanset omfang af indkomstoverførsler. 

Ved udgiftsindeks på 50 i 2015 ”udløses” således et socialt indeks på 17,30 point mere for de mest 
bymæssige kommuner stigende til 34,05 point mere ved udgiftsindeks på 125.  

De første år kan være påvirket af kommunesammenlægningen, men set over alle årene fremgår det, at de 
mest bymæssige kommuner med lavt udgiftsindeks i stigende grad får tildelt et højere sociale indeks i 
forhold til øvrige kommuner med samme lave udgiftsindeks. 

For kommuner med højt udgiftsindeks er forskellen større, men nogenlunde konstant over årene, når bortses 
fra de første år efter kommunesammenlægningen. 

I forhold til andre kommuner, er det hermed kommuner med lavt niveau af indkomstoverførsler, som har haft 
vigende beregning af det sociale indeks i forhold til de samlede indkomstoverførsler.    

I det følgende undersøges de økonomisk vigtigste indkomstoverførsler. 

 

Førtidspension	
Blandt indkomstoverførslerne udgør udgifterne til førtidspension funktion 5.68-5.70 den største post med 34 
% af de samlede udgifter til indkomstoverførsler i 2015. 

Når det sociale indeks ses i sammenhæng med indekset for førtidspensionsudgifter fremstår forskellen 
mellem de mest bymæssige kommuner og øvrige kommuner endnu mere markant end i ved de samlede 
indkomstoverførsler i foregående afsnit. 
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Figur 4  Sammenhængen mellem indeks for indkomstoverførsler til førtidspension og sociale 
indeks 2015 

 

 

Det gennemsnitlige udgiftsindeks for de mest bymæssige kommuner vedr. førtidspension er 76, medens det 
for øvrige kommuner er 107.Spredningen på udgifterne for øvrige kommuner er langt større end spredningen 
for de rene bykommuner. 

De mest bymæssige kommuner har således højere sociale indeks trods relativt lave udgifter til 
førtidspension.  

Sammenhængen er forholdsvis stærk blandt de mest bymæssige kommuner (R2 = 0,81). København skiller 
sig dog markant ud med et højt socialt indeks på 121,5 samtidig med meget lave udgifter til førtidspension 
(udgiftsindeks på 57,26). Uden København ville sammenhængen blandt de mest bymæssige kommuner 
være endnu stærkere (R2 = 0,91).  

Den stærkere sammenhæng blandt de mest bymæssige kommuner har været gældende i alle årene, jf. 
tabellen herunder.  

Blandt øvrige kommuner var sammenhængen svagest de første 3 år efter kommunesammenlægningen, 
men trods en forbedring i 2010 fortsat betydeligt svagere end blandt de mest bymæssige kommuner. 

  

København 

Ishøj 
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Tabel 3  Forskel i sammenhæng mellem sociale indeks og indeks for førtidspension mellem 
mest bymæssige kommuner og øvrige kommuner 2007-2015 

  Styrke af sammenhæng (R2)  Forskel i social indeks ved udgiftsindeks 

Førtidspension 
Mest 

bymæssig 
Øvrige 
kom. 

Afv.  50  75  100  125 

2007  80%  55% 25% 13,68 27,71 41,75  55,78

2008  79%  54% 25% 15,68 30,26 44,84  59,43

2009  79%  55% 23% 17,85 31,48 45,12  58,75

2010  80%  61% 19% 21,41 33,93 46,45  58,98

2011  78%  59% 19% 21,66 33,73 45,81  57,89

2012  76%  60% 16% 21,13 32,52 43,90  55,29

2013  77%  61% 15% 19,65 30,49 41,32  52,16

2014  80%  60% 20% 18,64 29,97 41,31  52,64

2015  81%  60% 21% 17,72 30,01 42,30  54,59
 

Ved lavt niveau for førtidspensionsudgifter (indeks 50) tildeles de mest bymæssige kommuner op mod 22 
point højere socialt indeks. 

For kommuner med middel niveau af førtidspensionsudgifter (indeks 100) tildeles 41-46 point højere socialt 
indeks til de mest bymæssige kommuner.  

Den højere tildeling af sociale indeks til de mest bymæssige kommuner ser ud til at være dæmpet en smule 
ved justeringen af udligningsordningen fra 2013.  
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Kontanthjælp	
Den næststørste gruppe af ydelser er kontanthjælp, funktion 5.73 kontant og uddannelseshjælp og 5.75 
aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, som udgør 20 % af de samlede udgifter til 
indkomstoverførsler. 

I modsætning til førtidspension, er der på dette udgiftsområde kun beskeden forskel mellem de mest 
bymæssige kommuner og øvrige kommuner, når tildelingen af socialt indeks undersøges ved forskellige 
niveauer af overførselsudgifter. 

Figur 5  Sammenhængen mellem indeks for kontanthjælp og sociale indeks 2015 

 

Spredningen på udgifterne for de mest bymæssige kommuner og øvrige kommuner er nogenlunde ens.  

Det gennemsnitlige udgiftsindeks for de mest bymæssige kommuner vedr. kontanthjælp er 108, medens det 
for øvrige kommuner er 82. I modsætning til førtidspensionsområdet, har de mest bymæssige kommuner 
således højere udgifter til kontanthjælp end øvrige kommuner.  

Sammenhængen mellem udgiftsindeks og socialindeks er igen forholdsvis stærk blandt de mest bymæssige 
kommuner (R2 = 0,85) sammenlignet med øvrige kommuner (R2 = 0,67).  

Den stærkere sammenhæng blandt de mest bymæssige kommuner har været gældende i alle årene, jf. 
følgende tabel. Siden 2012 voksede graden af sammenhæng yderligere for de mest bymæssige kommuner. 
Den stærkere sammenhæng er altså ikke en følge af justeringen af udligningsordningen. 

Niveaumæssigt beregnes det sociale indeks 2-6 point lavere i de mest bymæssige kommuner med lavt 
udgiftsniveau (indeks 50), og 1-7 point højere i de mest bymæssige kommuner med højt udgiftsniveau.  

Der er således tale om meget beskedne forskelle sammenlignet med billedet knyttet til førtidspension. 
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Følgende tabel viser udviklingen i regressionsstatistikken for årene 2007-2015. 

   Styrke af sammenhæng (R2)  Forskel i social indeks ved udgiftsindeks 

Kontanthjælp 

Mest 
bymæssi
g 

Øvrige 
kom.  Afv.  50  75  100  125 

2007  80%  66%  15% ‐3,20 ‐0,36 2,46  7,07 

2008  74%  67%  7% ‐1,02 1,29 3,65  7,67 

2009  78%  69%  9% ‐1,47 ‐0,44 0,47  3,26 

2010  77%  66%  11% ‐0,56 ‐0,44 ‐0,51  1,22 

2011  79%  71%  8% 0,66 0,79 0,73  2,48 

2012  86%  70%  16% 0,80 0,50 ‐0,07  1,39 

2013  88%  69%  19% ‐2,93 ‐2,00 ‐1,16  1,44 

2014  87%  70%  17% ‐1,51 ‐0,85 ‐0,19  2,14 

2015  85%  67%  18% ‐0,62 0,45 1,59  4,53 

	

Vurderet over årene er graden af sammenhæng øget fra 2012/2013 for de mest bymæssige kommuner, men 
ikke for de øvrige kommuner. Forskellen i sammenhæng er dermed blevet større med årene. 

Derimod er der langt mindre forskel i tildelingen af socialt indeks ved forskellige omfang af udgifter til 
kontakthjælp set sammenlignet med ved førtidspension. 

I modsætning til på førtidspensionsområdet, giver kriterierne bag det sociale indeks overordnet set en 
rimeligt god sammenhæng med kontanthjælpsudgifterne. Dog ville en stærkere sammenhæng være 
ønskelig også blandt de øvrige kommuner. 
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Sygedagpenge	
Det tredje største udgiftsområdet for indkomstoverførsler er sygedagpenge, funktion 5.71 sygedagpenge, 
som udgør 11 % af de samlede udgifter til indkomstoverførsler. 

På sygedagpengeområdet er spredningen af udgifter pr. indbygger væsentlig mindre end for de foregående 
udgiftsområder både for de mest bymæssige kommuner og for øvrige kommuner. Middel for de mest 
bymæssige kommuner på 89 mod 103 for de øvrige kommuner. 

Sygedagpengeudgifterne afhænger formentlig ikke alene af generelle sociale forhold men også af lokale 
arbejdsmarkedsmæssige forhold. 

For de mest bymæssige kommuner er der en begrænset sammenhæng mellem indekset for udgifter og det 
sociale indeks (R2 = 0,54), medens der overhovedet ikke er nogen sammenhæng for de øvrige kommuner 
(R2 = 0,04). 

Figur 6  Sammenhængen mellem indeks for sygedagpenge og sociale indeks 2015 

 

Den højeste grad af sammenhæng for øvrige kommuner ses i 2011, hvor R2 når op på 0,19 jf. følgende 
tabel.  

Med de ringe sammenhænge mellem udgiftsindeks og sociale indeks for øvrige kommuner, må følgende 
tabel over forskelle i socialindeks ved forskellige niveauer af udgiftsindeks over årene tages med ekstra stort 
forbehold, idet der er meget stor forskel på de enkelte kommuner.  

Det kan dog konkluderes, at det sociale indeks i et vist omfang afspejler forskellige behov i de mest 
bymæssige kommuner, men slet ikke i øvrige kommuner.  
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   Styrke af sammenhæng (R2)   Forskel i social indeks ved udgiftsindeks på 

Sygedagpenge 
Mest 
bymæssig 

Øvrige 
kom.  Afv.  50  75  100  125 

2007  59%  20% 39% 1,72 19,11 35,84  54,31

2008  43%  15% 28% 8,11 21,50 34,21  47,90

2009  44%  14% 30% 8,12 21,00 32,85  46,41

2010  31%  14% 16% 13,30 18,07 21,94  26,90

2011  30%  19% 11% 25,43 26,86 27,87  29,01

2012  45%  8% 37% 6,16 16,86 27,12  37,38

2013  76%  7% 69% ‐11,61 10,81 32,77  56,18

2014  63%  1% 62% ‐17,14 6,08 29,06  52,14

2015  54%  4% 50% ‐18,95 4,70 28,35  52,00
 

Om de viste forskelle i udgifter til sygedagpenge skyldes kommunal adfærd eller er udtryk for reelle behov 
har de 6 østjyske kommuner undersøgt ved at se på kommunernes udgifter sammenholdt med forventede 
udgifter på baggrund af SFI’s rammevilkår. Analysen er baseret på 2014-regnskabstallene.5 

Figur 7 viser som resultat af undersøgelsen, at kommunernes faktiske udgifter til sygedagpenge i det 
væsentlige flugter med de forudsagte niveauer ud fra SFI’s rammevilkår.  

 

                                                      

5 SFIs rammevilkårsberegning tager udgangspunkt i sandsynligheden for at den enkelte borger kommer på offentlig ydelse og aggregerer herfra til 
kommuneniveau. De 6 østjyske kommuner har omregnet tallene til forventede udgifter i de enkelte kommuner i forhold til det faktiske niveau i 
hele landet og den enkelte kommune. 
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Figur 7 Faktiske og forventede udgifter til sygedagpenge i 2014 

 

Gennemsnitligt set svarer de faktiske udgifter til sygedagpenge nogenlunde til de forventede udgifter, idet 
dog udgifterne i de mest bymæssige kommuner er 5 % højere end forventet ud fra 
befolkningssammensætningen, medens sygedagpengeudgifterne er 1 % lavere i alle øvrige kommuner. 

Når undersøgelsen i dette afsnit viste, at de mest bymæssige kommuner tildeles et væsentligt højere socialt 
indeks sammenlignet med indekset for sygedagpengeudgifter, kan det således ikke begrundes med, at de 
øvrige kommuner generelt har en adfærd, som fører til højere udgifter end behovet tilsiger.  

Konklusionen må derfor være, at det sociale indeks ikke tager rimeligt hensyn til forskelle i 
sygedagpengebehov. 

 

Fleksjob 
Det fjerde største udgiftsområde er fleksjob, som udgør 10 % af de samlede udgifter til indkomstoverførsler. 
Sammenhængen mellem udgiftsindeks for fleksjobs og sociale indeks ser ud som vist i Figur 8. 

For de mest bymæssige kommuner er der en meget begrænset sammenhæng med R2 på 0,36, medens der 
slet ikke er nogen sammenhæng for de øvrige kommuner (R2 = 0,05). 
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Figur 8 Sammenhængen mellem indeks for overførsler til flexjobs og sociale indeks 2015 

 

Bemærk, at udgifterne for de mest bymæssige kommuner er forholdsvis lave og spredningen dermed meget 
lille (indeks 37,8-89,1) sammenlignet med spredningen på øvrige kommuner (41,0-177,2). Det skyldes 
givetvis, at behovet er mindre, men kunne i princippet også skyldes, at de mest bymæssige kommuner er 
meget tilbageholdende med visitering til flexjobs eller har vanskeligheder ved at få oprettet flexjobs. Dette 
synes dog ikke at være årsagen, jf. drøftelse i næste afsnit af kommunernes samlede udgifter til varige 
ydelser. 

Men såfremt kommunerne tildeler flexjobs på baggrund af behov, så tilgodeses dette behov ikke via det 
sociale indeks. 

Mål for sammenhængen for alle årene siden 2007 ses i følgende tabel.  

   Styrke af sammenhæng (R2)   Forskel i social indeks ved udgiftsindeks på 

Flexjob 
Mest 
bymæssig 

Øvrige 
kom.  Afv.  50  75  100  125 

2007  27%  9%  19% 2,44 26,42 50,41  74,39

2008  45%  4%  41% 3,91 33,55 63,19  92,82

2009  38%  4%  34% 8,31 32,70 57,09  81,48

2010  31%  4%  27% 11,06 31,58 52,10  72,62

2011  26%  3%  23% 15,87 31,06 46,24  61,42

2012  32%  4%  28% 13,15 31,41 49,67  67,93

2013  36%  6%  29% 11,44 30,49 49,54  68,59

2014  39%  6%  33% 11,06 29,02 46,99  64,96

2015  36%  5%  31% 12,19 29,91 47,64  65,37
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I alle årene har der været en ganske beskeden sammenhæng for de mest bymæssige kommuner, måske 
med lidt større grad af sammenhæng efter justeringen af udligningsordningen. For øvrige kommuner er der 
slet ingen sammenhæng. 

Sammenligning af sociale indeks mellem mest bymæssige kommuner og øvrige kommuner er kun mulig ved 
indeks for udgifter til fleksjobs mellem 40 og 90 (svarende til spredningen for mest bymæssige kommuner). 
Ved disse niveauer af fleksjobydelser udmåles socialt indeks væsentligt lavere til øvrige kommuner end ved 
de mest bymæssige kommuner.  

 

Permanente ydelser og udgiftsbehov 
De 6 østjyske kommuner har ligesom for sygedagpenge undersøgt, om kommunernes udgifter til 
permanente ydelser (førtidspension og fleksjobs) er en følge af behov eller en følge af kommunal adfærd. 

Også her viste det sig, at kommunernes forbrug på permanente ydelser generelt set flugtede rimeligt godt 
med forudsagte værdier ud fra SFI’s beregnede rammevilkår for kommunerne.6 

Figur 9  Kommunernes forbrug på permanente ydelser (førtidspension og flexjobs) i 2014 set i 
forhold til forventede ydelser ud fra SFIs rammevilkår for kommunerne. 

 

                                                      

6 SFI beregnede kommunernes rammevilkår på baggrund af individdata ved beregning af den enkelte borgers sandsynlighed for at komme på 

offentlig ydelse. 



16 

 

 

Som det fremgår af figuren må det forventes, at de mest bymæssige kommuner som følge af deres 
befolkningssammensætning har færre udgifter til fleksjob og førtidspension end øvrige kommuner og dette 
flugter generelt set fint med kommunernes faktiske udgifter, hvilket fremgår af figuren.   

Blandt kommuner med højere udgiftsniveauer end landsgennemsnittet er der kun forholdsvis få, hvis udgifter 
er højere end forventet ud fra SFI’s rammevilkår.  

De højere ydelsesniveauer vedr. permanente ydelser, fleksjob og førtidspension i de øvrige kommuner 
skyldes altså generelt set befolkningssammensætningen og ikke lempeligere visitation.  

Derfor burde de højere udgifter blandt øvrige kommuner være opfanget som behov via det sociale indeks. 
Dette ses imidlertid slet ikke at være tilfældet, jf. afsnittene om førtidspension og flexjobs. 
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De sociale serviceudgifter 
Man skulle som nævnt formode, at højere udgifter til indkomstoverførsler ville være ledsaget af høje udgifter 
til sociale serviceudgifter7.  

Alligevel undersøges i det følgende, om årsagen til de højere sociale indeks i de mest bymæssige 
kommuner kunne skyldes et større behov for afholdelse af sociale serviceudgifter i disse, jf. indledningen 
side 1.  

De sociale serviceudgiftsindeks er 103 i de mest bymæssige kommuner mod 97 for øvrige kommuner, men 
denne forskel på 5 indekspoint er beskeden i forhold til forskellen på 15 indekspoint i det sociale indeks. 

Figur 10  Sammenhængen mellem indeks for sociale serviceudgifter og sociale indeks 2015 

 

Også her er der en stærkere sammenhæng mellem faktiske udgifter og sociale indeks blandt de mest 
bymæssige kommuner, idet R2 er på 0,75 mod kun 0,35 blandt de øvrige kommuner. 8  

Kun ved de laveste niveauer af sociale serviceudgifter modsvares disse af nogenlunde samme niveau af 
socialt indeks (de to kurver ligger tæt på hinanden), medens høje niveauer af sociale serviceudgifter 
modsvares af langt højere socialt indeks i de mest bymæssige kommuner end i de øvrige kommuner. 

Når det sociale indeks ses i forhold til de samlede sociale udgifter, ses da også det samme mønster, som 
fremgår i forhold til indekset for udgifterne til indkomstoverførsler i 3, side 4. 

                                                      

7 Udgifter til specialundervisning, udsatte børn, unge og voksne. 
8 De sociale serviceudgifter vil være påvirket ikke alene af den enkelte kommunes behov, men tillige af kommunernes økonomiske vilkår. 
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Figur 11  Sammenhængen mellem indeks for alle sociale udgifter og sociale indeks 2015 

 

De mest bymæssige kommuner får beregnet et betydeligt højere socialt indeks i forhold til øvrige kommuner 
ved samme omfang af samlede sociale udgifter. Kun enkelte øvrige kommuner får beregnet tilsvarende 
socialt indeks. 

Selv om omfanget af sociale serviceudgifter således er lidt højere i  

  
Styrke af 

sammenhæng (R2)  
Forskel i social indeks ved 

udgiftsindeks på 

Alle socialudgifter 

Mest 
bym
æssig 

Øvrige 
kom.  Afv.  50  75  100  125 

Alle overførsler, Figur 3  96%  72% 27% 17,30 22,88  28,47  34,05

Sociale serviceudgifter, Figur 10  75%  35% 40% ‐14,77 ‐0,63  13,51  27,65

Alle socialudgifter, Figur 11  93%  76% 16% 14,60 18,96  23,32  27,68
 

Det højere sociale indeks kan således ikke begrundes i højere socialudgifter heller ikke sociale 
serviceudgifter. 
  



19 

 

 

Refusionsreformen i 2003 
Ved finansieringsreformen i 2007 blev det besluttet dels at øge vægten af det sociale udgiftsbehov til 30 % af 
det samlede udgiftsbehov og dels at lade vægten af det sociale udgiftsbehov vokse yderligere med 0,25 % 
årligt på bekostning af det aldersbestemte udgiftsbehov.  

Begrundelsen for den årligt voksende vægt på det sociale udgiftsbehov var, at kommunernes udgifter til 
førtidspension voksede år for år især som følge af refusionsreformen fra 1. januar 2003 på 
førtidspensionsområdet, hvorefter staten ydede en lavere refusionsprocent på de nyere tilkendelser i forhold 
til ældre tilkendelser. Efterhånden som flere og flere førtidspensioner udbetaltes på baggrund af nyere 
tilkendelser faldt kommunernes refusionsindtægter derfor.  

At lade det sociale udgiftsbehov vokse med 0,25 % årligt var på ingen måde en byrdefordelingsmæssig 
neutral håndtering, hvilket fremgår efterfølgende. 

Først belyses udviklingen i førtidspensionsudgifterne i de mest bymæssige kommuner sammenlignet med 
hele landet. Denne udvikling fremgår af Tabel 4. 

Tabel 4 Vækst i førtidspensionsudgifterne i de mest bymæssige kommuner og hele landet 

2015  
satsniveau 

2007 2015 Vækstpct. 2015 ved 
landvækst 

Mindre vækst i fht 
landsgns 

 Kr. / indb. Kr. / indb. Kr. / indb. Kr. / indb. Mio. kr.

Albertslund 3.751 4.064 8,3% 4.515 ‐451 ‐13
Brøndby 4.429 4.570 3,2% 5.331 ‐761 ‐27
Frederiksberg 2.523 2.559 1,4% 3.036 ‐477 ‐49
Gentofte 1.305 1.478 13,2% 1.571 ‐93 ‐7
Gladsaxe 2.742 2.916 6,3% 3.301 ‐384 ‐26
Glostrup 2.333 2.903 24,4% 2.808 95 2
Herlev 2.753 3.447 25,2% 3.314 133 4
Hvidovre 3.039 3.782 24,5% 3.657 125 7
København 2.636 2.143 ‐18,7% 3.172 ‐1.029 ‐597
Lyngby-Taarbæk 1.791 1.991 11,2% 2.155 ‐164 ‐9
Rødovre 2.500 3.115 24,6% 3.009 106 4
Tårnby 2.211 2.428 9,8% 2.661 ‐233 ‐10
Vallensbæk 1.524 1.445 ‐5,2% 1.834 ‐389 ‐6
I alt 2.571 2.452 -4,6% 3.095 -643 -727

Hele landet 3.109 3.742 20,4% 3.742 0 0

 

Som det fremgår af Tabel 4 svarede udgifterne i 2007 til førtidspension i de mest bymæssige kommuner 
samlet set til de landsgennemsnitlige udgifter. Men medens den landsgennemsnitlige vækst i 
førtidspensionsudgifterne fra 2007 til 2015 har været på 20,4 % opgjort i faste priser, har der været et realt 
fald på 4,6 % i førtidspensionsudgifterne i de mest bymæssige kommuner. 

9 ud af de 13 mest bymæssige kommuner har en vækst i udgifterne til førtidspension, som ligger under den 
landsgennemsnitlige udvikling, heraf har de 6 kommuner mindre end halvdelen af den landsgennemsnitlige 
vækst pr. indbygger.  

I kolonnen ”2015 ved landsvækst” er beregnet de førtidspensionsudgifter, som de mest bymæssige 
kommuner ville have, såfremt de havde landsgennemsnitlig vækst på 20,4 % med udgangspunkt i 2007. 
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Kolonnen ”Mindre vækst i fht landsgns” viser i hvilket omfang væksten i førtidspensionsudgifterne har 
belastet kommunerne i forhold til en gennemsnitlig fordelt vækst i budgetgaranti som følge af de stigende 
udgifter til førtidspension. Mindrevæksten vises både i kroner pr. indbygger og i mio. kr. 

Særlig bemærkelsesværdig er naturligvis, at Københavns Kommune har et realt fald på 18,7 pct i udgifterne 
til førtidspension fra 2007-15 og herved har sparet over 1.000 kr. pr. indbygger eller næsten 600 mio. kr. i 
forhold til, hvis udviklingen havde været landsgennemsnitlig. 

Man bør dog ikke kun kigge på en enkelt indkomstoverførsel, idet der er sammenhæng mellem de forskellige 
typer af indkomstoverførsler. Der er derfor i nedenstående Tabel 5 analyseret på samtlige 
indkomstoverførsler. Her ses, at denne forskellige udvikling i overførselsudgifter ikke alene er gældende for 
førtidspension.  

Tabel 5  Vækst i samlede sociale udgifter til overførselsindkomster i de mest bymæssige 
kommuner og i hele landet 

2015  
satsniveau 

2007 2015 Vækstpct. 2015 ved 
landvækst 

Mervækst i fht landsgns 

 Kr. / indb. Kr. / indb.  Kr. / indb. Kr. pr. indb. Mio. kr. 

Albertslund 11,109 13.342 20,1% 14,252 ‐910 ‐25
Brøndby 11,676 14.742 26,3% 14,980 ‐238 ‐8
Frederiksberg 7,750 8.080 4,3% 9,943 ‐1.863 ‐192
Gentofte 4,073 5.458 34,0% 5,225 233 17
Gladsaxe 7,767 9.335 20,2% 9,964 ‐630 ‐42
Glostrup 8,496 10.782 26,9% 10,900 ‐118 ‐3
Herlev 9,139 10.568 15,6% 11,725 ‐1.158 ‐33
Hvidovre 8,685 11.898 37,0% 11,142 756 40
København 10,220 10.406 1,8% 13,112 ‐2.706 ‐1.570
Lyngby-Taarbæk 5,636 6.667 18,3% 7,231 ‐564 ‐31
Rødovre 9,136 11.822 29,4% 11,722 100 4
Tårnby 6,993 8.969 28,3% 8,972 ‐3 0
Vallensbæk 4,467 5.948 33,2% 5,731 218 3
I alt 8.909 9.847 10,5% 11.431 -1.584 -1.840

Hele landet 8.691 11.150 28,3% 11.150 0 0

 

Væksten i de samlede sociale udgifter til indkomstoverførsler har i de mest bymæssige kommuner været 
10,5 % mod 28,3 % i landet som helhed.  

Dermed har de mest bymæssige kommuner haft en vækst, som er 1.584 kr. mindre pr. indbygger. Det svarer 
til, at de mest bymæssige kommuners samlede vækst er 1,8 mia. kr. mindre end landsgennemsnittet.  

Udviklingen i København bidrager i høj grad til dette billede. Men der er faktisk 9 ud af de 13 kommuner, 
som har en lavere vækst i udgifterne end landsgennemsnittet. 

Dermed kan det udelukkes, at den lavere vækst i førtidspensionsudgifter blot skyldes højere vækst i andre 
sociale overførselsindkomster. Tværtimod ses her en endnu større forskydning mellem disse mest 
bymæssige kommuner og resten af landet. 

Den måde, hvorpå udligningssystemet har forsøgt at modgå den byrdefordelingsmæssige konsekvens af de 
stigende førtidspensionsudgifter, har som nævnt været ved at øge vægten af det sociale udgiftsbehov med 
0,25 % årligt siden 2007.  
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Siden 2007 er vægten af det sociale indeks dermed øget fra 30,00% i 2007 til 32,50 % i 2017. Denne 
vægtforskydning har omfordelt 474 mio. kr. mellem samtlige kommuner i 2015 i forhold til 20079.  Heraf er 
netto 192 mio. kr. tilført de mest bymæssige kommuner, jf. nedenstående tabel og idet Københavns 
Kommune modtager 174 mio. kr. mere end ved en vægtning af det sociale indeks på 30 %. 

Tabel 6  Effekt af øget vægt på det sociale indeks i 2015 i forhold til 2007 for de mest 
bymæssige kommuner 

De 13 mest bymæssige kommuner  Effekt i 1000 kr. Effekt i kr. pr. 

Albertslund  14.184 505
Brøndby  23.982 670

Frederiksberg  ‐7.680 ‐72

Gentofte  ‐22.579 ‐297

Gladsaxe  5.447 80

Glostrup  5.365 237

Herlev  4.904 170

Hvidovre  6.946 129

København  174.176 288

Lyngby‐Taarbæk  ‐16.056 ‐288

Rødovre  7.099 184

Tårnby  ‐277 ‐6

Vallensbæk  ‐3.722 ‐239

I alt  191.789 217

 

Samlet set er førtidspensionsudgifterne i de mest bymæssige kommuner vokset med 643 kr. pr. indbygger 
mindre end hvis udgifterne var vokset landsgennemsnitligt svarende til 727 mio. kr., jf. Tabel 4. 

Hertil kommer, at den øgede vægt på det sociale udgiftsbehov har forstærket denne 
byrdefordelingsmæssige gevinst ved at tilføre disse kommuner yderligere 217 kr. pr. indbygger mere i tilskud 
og udligning via øget vægt på det sociale udgiftsbehov svarende til 192 mio. kr., jf. Tabel 6. 

Den samlede byrdefordelingsmæssige gevinst for de mest bymæssige kommuner udgør hermed 643 + 217 
kr. eller 860 kr. pr. indbygger, som dog er temmelig uens fordelt på de enkelte kommuner. Det svarer til en 
samlet byrdefordelingsmæssig forskydning på 919 mio. kr. 

8 af de mest bymæssige hovedstadskommuner har modtaget 242 mio. kr. fra landets øvrige kommune via 
den øgede vægt på det sociale udgiftsbehov som kompensation for stigende kommunale 
førtidspensionsudgifter. Mere end hver anden krone i kompensation er herved tilfaldt disse kommuner. Men 
disse kommuners førtidspensionsudgifter er vokset langt mindre end udgifterne i landets øvrige kommuner 
svarende til 646 mio. kr. Den byrdefordelingsmæssige forskydning herved er altså 888 mio. kr. 

Det er i særlig grad Københavns Kommune, som har fået gavn af dette, idet Københavns Kommunes 
førtidspensionsudgifter er vokset med 597 mio. kr. mindre end landsgennemsnitligt samtidig med at 
kommunen har modtaget yderligere 174 mio. kr. ekstra i kompensation for de stigende 
førtidspensionsudgifter.  

                                                      

9 Omfordelingen er beregnet i udligningsberegner for 2017 som forskellene ved vægtning af det sociale udgiftsbehov med henholdsvis 30 %, 32 

% og 32,5 % svarende til vægtningen af det sociale behov i 2007, 2015 og 2017.  
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Omvendt har eksempelvis de 6 østjyske kommuner haft en vækst i førtidspensionsudgifterne, som er 83 mio. 
kr. højere end ved en landsgennemsnitlig udvikling, jf. Tabel 7. 

Tabel 7 Vækst i samlede sociale udgifter til overførselsindkomster i de 6 østjyske kommuner 

  2007 2015  Vækstpct. 2015 ved 
landvækst 

Mervækst i fht landsgns

    Kr. pr. indb.  Mio. kr.

Favrskov  2.746  3.333 21,4% 3.305 29  1
Hedensted  2.235  2.818 26,1% 2.689 128  6
Odder  2.713  3.599 32,6% 3.266 333  7
Silkeborg  2.293  3.164 38,0% 2.760 404  36
Skanderborg  2.371  2.747 15,9% 2.854 ‐106  ‐6
Syddjurs  2.733  4.205 53,9% 3.289 916  38

I alt  2.460 3.231 31,3% 2.961 270  83

Hele landet  2.567 3.742 20,4% 3.742 0  0

 

Effekten af vægtforskydningen mod det sociale udgiftsbehov har for de 6 østjyske kommuner haft den 
virkning, at tilskud og udligning er sænket med 83 mio. kr. i perioden 2007-2015. 

Tabel 8  Effekt af øget vægt på det sociale indeks i 2015 i forhold til 2007 for de 6 østjyske 
kommuner 

De 6 østjyske kommuner  Effekt i 1000 kr. Effekt i kr. pr. indbygger 2015

Favrskov  ‐13.333 ‐278
Hedensted  ‐14.689 ‐317
Odder  ‐4.618 ‐207
Silkeborg  ‐20.734 ‐227
Skanderborg  ‐18.519 ‐310
Syddjurs  ‐11.259 ‐267
I alt  ‐83.152 ‐270

 

Det byrdefordelingsmæssige tab for de 6 østjyske kommuner udgør hermed 270 kr. pr. indbygger i større 
vækst i udgifterne til førtidspension samtidig med at øget vægt på det sociale udgiftsbehov har kostet et 
tilsvarende beløb på 270 kr., et samlet byrdefordelingsmæssigt tab på 540 kr. pr. indbygger svarende til 166 
mio. kr. 

Hermed er udviklingen vist for de mest bymæssige kommuner i hovedstadsområdet og for 6 østjyske 
kommuner. Herefter ses på en række kommuner, som er kendetegnet ved faldende folketal og som har 
større vækst i udgifterne til førtidspension, jf. Tabel 9.  
 
Eftersom disse kommuner har nedgang i folketallet, er deres sociale indeks typisk højere end 
udkantskommuner uden nedgang i folketallet. I forhold til udkantskommuner med stabilt folketal skulle 
man dermed forvente, at disse kommuner ville blive gunstigere stillet ved stigende vægt på det sociale 
indeks. 
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Tabel 9  Vækst i samlede sociale udgifter til overførselsindkomster og ekstra udligning via øget 
vægt på det sociale udgiftsbehov i de 20 kommuner med størst beregnet nedgang i 
folketallet 

2015 satsniveau 2007 2015 Vækstpct. 2015 ved 
landsvækst

Mervækst i FØP 
i fht landsgns 

 

Ekstra i 
udligning

 Kr./indb Kr./indb Pct. Kr./indb Kr./indb Mio. kr. Mio. kr.

Assens 3.349 4.110 22,7% 4.031 79 3 -1

Bornholm 3.811 6.127 60,8% 4.587 1,540 61 2

Frederikshavn 2.834 5.047 78,1% 3.411 1,636 99 1

Faaborg-Midtfyn 3.490 4.642 33,0% 4.200 441 22 -1

Guldborgsund 4.208 5.826 38,4% 5.065 760 46 4

Hjørring 3.140 4.403 40,2% 3.779 624 41 -1

Langeland 5.327 6.588 23,7% 6.411 177 2 1

Lemvig 3.374 4.234 25,5% 4.061 173 4 0

Lolland 5.829 7.793 33,7% 7.015 778 33 7

Læsø 3.254 4.803 47,6% 3.917 886 2 0

Morsø 4.117 5.563 35,1% 4.956 607 13 1

Nordfyn 3.226 4.380 35,8% 3.883 497 14 0

Ringkøbing-Skjern 3.081 4.203 36,4% 3.709 494 28 -3

Samsø 3.865 5.052 30,7% 4.652 400 1 0

Skive 3.287 4.589 39,6% 3.957 632 29 0

Struer 3.309 4.343 31,3% 3.983 360 8 0

Thisted 3.494 4.863 39,2% 4.205 658 29 0

Tønder 3.468 4.698 35,5% 4.174 524 20 2

Vordingborg 3.968 5.511 38,9% 4.775 736 33 2

Ærø 3.997 4.977 24,5% 4.811 166 1 0

I alt 3.652 5.069 38,8% 4.396 673 491 12

Hele landet 2.567 3.742 20,4% 3.742 0 0 0
 

Blandt de 20 kommuner med størst beregnet nedgang i folketallet10 er den samlede merudgift til 
førtidspension i forhold til den landsgennemsnitlige udvikling i alt 491 mio. kr.  

Trods den betydelige vækst i førtidspension, er disse kommuner kun kompenseret via den øgede vægt på 
det sociale udgiftsbehov med 12 mio. kr.  

Samlet byrdefordelingsmæssige tab for de 20 kommuner med størst nedgang i folketallet udgør 479 mio. kr. 
(491 mio. kr. minus 12 mio.kr. hvilket svarer til 664 kr. pr. indbygger. 

Den valgte tilpasningsmodel for udligningsordningen til den tidligere refusionsreform på 
førtidspensionsområdet har således på ingen måde været byrdefordelingsmæssig neutral for kommunerne, 
idet den langt fra har kompenseret de kommuner, som har haft væsentlig vækst i førtidspensionsudgifterne. 

  

                                                      

10 Beregnet nedgang i folketallet er det kriterie, som især trækker det sociale indeks op i en del af de mest landlige kommuner.  
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Refusionsreformen fra 2016 
Når byrdefordelingen ved den nyeste refusionsomlægning skal lægges på plads, burde denne urimelighed 
tværtimod tages med i betragtning og genoprettes. 

De gennemførte beregninger i afsnittene hidtil vedrører årene 2007-2015, og det vil sige årene før 
refusionsomlægningen. 

Dette viser, at der allerede før refusionsreformen lå et væsentligt bias i beregningen af sociale indeks for 
kommunerne. I de foregående afsnit er dette eksemplificeret ved sammenligning mellem de mest 
bymæssige og favoriserede kommuner og alle øvrige kommuner. 

Med refusionsreformen øges den kommunale udgiftsandel på mange af ydelserne. En del af den 
byrdefordelingsmæssige forskydning er i grove træk håndteret via den initiale justering af 
udligningsordningen. Men også med store byrdefordelingsmæssige forskydninger for en del kommuner. 

Den dynamiske tilpasning af udligningssystemet, således at systemet kan håndtere indfasningen af ny 
tilkendte fleksjobs og førtidspensioner mangler endnu at blive lagt på plads. 

I den forbindelse bør Finansieringsudvalget og Folketinget være opmærksom på den utilstrækkelige 
indregning af udgiftsbehov knyttet til sygedagpenge, fleksjobs og førtidspensioner allerede før 
gennemførelse af refusionsreformen. 

 

Konklusion 
De første afsnit i dette notat beskæftigede sig med forholdet mellem socialt indeks og indeks for faktiske 
socialudgifter.  

Det viste, at ved samme omfang af udgifter til overførsler tildeles langt højere socialt indeks til de mest 
bymæssige kommuner, København og omliggende kommuner. Dette skyldes blandt andet, at flere sociale 
kriterier bygger på data, som er meget by-orienterede og uden god sammenhæng den største gruppe af 
sociale udgifter. 

Det betyder, at de mest bymæssige kommuner får tildelt langt højere socialt indeks og dermed udligning, 
end det kan begrundes ud fra deres udgifter til overførsler. Det sociale indeks skal ikke alene dække 
udgiftsbehov knyttet til overførsler, men også sociale serviceudgifter.  

Man ville ikke forvente, at kommuner med lave overførselsudgifter ville have uforholdsvis store sociale 
serviceudgifter. I hvert fald ikke som følge af behov, men de kunne dog være forhøjede som følge af 
eventuelt bedre finansieringsvilkår.  

Når de sociale indeks vurderes i forhold til kommunernes faktiske udgifter til sociale service kan dette da 
heller ikke forklare de højere sociale indeks blandt de mest bymæssige kommuner. 

Og når de sociale indeks vurderes i forhold til kommunernes samlede sociale udgifter ses, at de mest 
bymæssige kommuner generelt får beregnet et højere socialt indeks, end svarende til deres sociale udgifter. 

Det er vist, at dette i det væsentlig skyldes, at det sociale indeks mangler sammenhæng med nogle af de 
største overførselsområder, nemlig sygedagpenge, fleksjobs og førtidspension.  

Allerede inden refusionsomlægningen er der således en betydelig skævhed i byrdefordelingen som følge af, 
at det sociale indeks ikke opfanger udgiftsbehov fra disse ydelser.  

Undersøgelse af kommunernes udgiftsniveau i forhold til forventede udgifter beregnet ud SFI’s rammevilkår 
viser, at forskellen mellem udgifterne til disse ydelser i de mest bymæssige kommuner og de øvrige 
kommuner ikke kan henføres til forskel i kommunal adfærd, men på tilskrives forskelle i behov. 
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Hertil kommer konsekvenserne af, at det sociale udgiftsbehov vægtes højere fra år til år for at imødegå de 
byrdefordelingsmæssige konsekvenser af den tidligere refusionsomlægning på førtidspensionsområdet. 

Det er vist, at denne metode på ingen måde imødegår de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af den 
tidligere refusionsomlægning, men tværtimod forstærker konsekvenserne, i hvert fald når man sammenligner 
de mest bymæssige kommuner med øvrige kommuner. 

Endelig vil den seneste refusionsomlægning give anledning til væsentlig forstærkning af disse skævheder.  

Det er derfor afgørende, at Finansieringsudvalget og Folketinget samlet tager forholdet mellem 
overførselsudgifter og socialt udgiftsbehov op til revision. 

  

 


