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Velkomst og formål

v/ Jesper Thyrring Møller, 
Kommunaldirektør Hedensted Kommune

De 6 kommuner i     
RimeligUdligning.Nu

3



2

Hvorfor udligningskonference 
igen?
• Vi inviterede til en konference i 2015, som mange 
kommuner viste interesse for.

• De grundlæggende fejl i udligningsordningen er de 
samme som vist i 2015

• Men de 6 østjyske kommuner har analyseret 
videre på udligningssystemet og fundet nye ting, 
som vi gerne vil præsentere for jer

• Samtidig er det vigtigt, at vi holder fast ved 
arbejdet med at få en mere rimelig udligning
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Program

12:00 Velkomst og formål
v/ kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller, Hedensted Kommune

12:15 Finansieringsudvalgets opgave
v/ direktør og job og økonomi, Asbjørn Friis Jensen, Favrskov 

Kommune

12:30 Udligningssystemets grundlæggende 
skævheder
v/ seniorkonsulent Kjeld Gregers, Favrskov Kommune

14:30 Tid til drøftelse
v/ kommunaldirektør, Henning Haahr Pedersen, Odder kommune
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Hvad ved vi om 
Finansieringsudvalgets arbejde

v/ Asbjørn Friis Jensen
Direktør for job og økonomi, Favrskov Kommune

Finansieringsudvalgets 
kommissorium
Finansieringsudvalgets nuværende kommissorium 

1. Refusionsomlægningen

2. Den særlige udlændingeudligning

3. Beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige

4. Ejendomsskat

Men Finansieringsudvalgets kommissorium bør udvides, 
fordi de grundlæggende skævheder er langt større.
Dette bør håndteres
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• Udsat frist for at tage højde for ejendomsbeskatningen

• Beslutning fra KL’s topmøde

• Finansministeren udenfor manuskript ved KØF

• Økonomi- og Indenrigsministeren lukker op for større 
ændringer

• Økonomi- og Indenrigsministeren trækker i land: Regeringen 
har ingen planer om at udvide det i øvrigt rummelige 
kommissorium

Brikker i puslespillet om 
finansieringsudvalget kommis.
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Derfor fortsætter vi vores 
udligningsarbejde
Siden udligningskonferencen i februar 2015 er 

• 4 rapporter og 4 notater fremsendt til 
Finansieringsudvalget 

• Rapporterne er lagt ind på vores Fælles 
hjemmeside – www.rimeligudligning.nu

• Der er afholdt 25 møder og oplæg om udligning for 
politikere og andre beslutningstagere

• Vi skal også have kigget på Boligaftalen

9



3

Resultater indtil videre

• De påpegede problemstillinger er behandlet i 
Finansieringsudvalgets betænkning i 2012

• Ved justeringen i 2012 blev flere af vore 
kritikpunkter imødekommet og vi fik dermed en 
lidt mere rimelig udligning

• I udlændinge-rapporten i 2014 blev ét af vores 
kritikpunkter imødekommet 

• Vi får anerkendelse af det faglige niveau i vores 
arbejde fra ministerier, politikere, forskere mv.  
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Oplægget fokuserer på den generelle udligningsordning. Den særlige udlændingeudligning vil kort5 blive omtalt. 

Finansieringstilskuddet er midlertidigt. Mon ikke, det skal fungere som en isbryder, der baner vejen for den kommende 
ændring af udligningsordningen. 

Da  finansieringstilskuddet herefter bør falde væk igen, skal der ikke korrigeres herfor i vurderingen af den generelle 
ordning.

Men man skal selvfølgelig være opmærksom på, at samlet set inklusiv finansieringstilskuddet, ser det for nogle kommuner 
knap så skidt ud i dag, som jeg vil vise jer.
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De 6 østjyske kommuner havde allerede gennemført flere analyser af udligningssystemet før sidste konference blev  
afholdt i 2015. De grundlæggende skævheder var udpeget dengang og er stadig disse fire.

De centrale kritikpunkter er, at udligningsordningerne favoriserer en stor del af bykommunerne, især nogle af de store 
bykommuner og de mest bymæssige hovedstadskommuner på bekostning af landets øvrige kommuner, herunder på 
bekostning af de 6 østjyske kommuner. En række analyser udpeger de faglige problemstillinger, som er årsag hertil.
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De fejl og mangler, som de 6 østjyske kommuner har påpeget i flere år, har stor betydning for de fleste af landets 
kommuner. 

Tab og gevinst som følge af udligningsfejlene er beregnet på 2017-data, bortset fra fejl i udlændingeudligning beregnet af 
Finansieringsudvalget i 2014.

De viste tal skal betragtes som indikationer på problemerne.  

Der har igennem en del år været politisk fokus på yderkommunernes strukturelle problemer, aldersfordeling, 
erhvervsudvikling etc. Men skævhederne i udligningen er ikke specielt belastende for yderkommunerne. 

Men det er tydeligt, at især kommuner helt uden landdistrikter  (røde søjler) er favoriseret på bekostning af stort set alle 
øvrige kommuner.

14



I tabellen vises nogle få nøgletal for de kommuner med cirka 1/3 af landets befolkning, som er mest favoriseret af 
udligningsordningerne ifølge vore analyser sammenholdt med kommunerne med cirka 1/3 af landets befolkning, som er 
mindst tilgodesete af udligningsordningen.

Medens beskatningsgrundlaget i begge grupper er nogenlunde landsgennemsnitlige, kan de bedst stillede nøjes med et 
lavere beskatningsniveau, medens de mindst tilgodesete må opkræve en højere skat.

Samtidig har de mest tilgodesete kommuner væsentlig højere serviceudgifter på de store serviceområder end de mindst 
tilgodesete og anlægsudgifterne er højere.

Og udligningen skal tilsyneladende ikke kompensere for større social belastning. I hvert fald er udgifterne til forsørgelse 
lavere i de mest tilgodesete kommuner.

Samtidig har de favoriserede kommuner lavere gæld og væsentlig bedre likviditet end de mindst tilgodesete kommuner.

I resten af oplægget vil blive forklaret lidt om, årsagen til dette misforhold.
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Der er i stigende grad forventning om mere ensartet service i kommunerne fra Folketingets medlemmer, borgere og presse.

Med betydelige forskelle i udgiftsbehov og skatteindtægter er det ikke muligt uden en betydelig udligning. 

De 6 østjyske kommuner har fuld forståelse for behovet for udligning, men påpeger problemer i beregningsgrundlaget for 
udligningen.

Grundlaget er det strukturelle underskud, dvs. det beløb pr. indbygger, der mangler, når en kommune har betalt udgifter 
svarende til et objektivt beregnet udgiftsbehov ud af skatteindtægter ved et landsgennemsnitligt beskatningsniveau.

Trods målsætningen giver udligningssystemet på grund af disse problemer alligevel ikke ”nogenlunde ens mulighed” for at 
yde samme service i alle landets kommuner.
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Folketinget har besluttet, at 32,50% af det samlede udgiftsbehov i 2017 fordeles på kommunerne efter sociale kriterier. 

Det, der er til rest, dvs. 67,50 % fordeles efter kommunernes aldersfordeling.

Den fordeling forskydes årligt med 0,25 % i retning mod det sociale udgiftsbehov for at tage højde for væksten i 
kommunernes udgifter til førtidspension.

De 6 østjyske kommuner har vist, at denne forskydning har ført til ekstra udligning til de mest bymæssige kommuner, selv 
om de fleste af disse kommuner har haft en langt lavere vækst i førtidspensionerne end landsgennemsnitligt.
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Trods den højeste vægtning af det demografiske udgiftsbehov, omfordeler forskellene i aldersfordeling mindre end forskelle 
i det sociale behov. Det skyldes to forhold.

Det sociale udgiftsbehov er beregnet ud fra en politisk bestemt størrelse, som dermed bestemmer størrelsen af variation i 
udgiftsbehovet – og som følge af den valgte vægtning er variationen i det sociale udgiftsbehov betydelig større end 
variationen i faktiske socialudgifter. Derfor omfordeler det 6,7 mia. kr.

Variationen i det aldersbetingede udgiftsbehov er mindre af to årsager. For det første er forskellene i kommunernes 
aldersfordeling mindre og for det andet er variationen ved den besluttede vægtning dæmpet yderligere til 67,50 % af den 
oprindelige variation, så det i 2017 kun flytter 4,2 mia. kr.

Forskelle i beskatningsgrundlag omfordeler i øvrigt allerflest udligningskroner (10,5 mia. kr.) og er øget i forhold til tidligere 
år som følge af den initiale justering i forbindelse med refusionsomlægningen fra 2016.

Man kan ikke lægge tallene sammen, fordi nogle af pengene bliver flyttet frem og tilbage, som illustreret af de mørke felter.
De lysere farvede felter er netto-omfordelingen.



Figuren viser de beregnede strukturelle underskud før og efter udligning for kommunerne sorteret efter størrelsen på det 
strukturelle underskud før udligning.

De lysegrå søjler viser underskuddet efter dækning af kommunernes samlede underskud ved et ens bloktilskud pr. 
indbygger, dvs. før udligning mellem kommunerne. De lysegrå søjler varierer fra et strukturelt overskud på 38.000 kr. i 
Gentofte (yderst til venstre) til et strukturelt underskud på 22.000 kr. i Lolland (yderst til højre). Der er altså en forskel på ca. 
60.000 kr. mellem rigeste og fattigste kommune.

De øvrige mørkere gråtonede søjler viser situationen efter hvert udligningslag, landsudligning, højt strukturelt underskud og
hovedstadsudligning. De rigeste hovedstadskommuner bidrager især til landsudligning og hovedstadsudligning, men 
begrænset til højst strukturelt underskud.

De strukturelle underskud efter hele den generelle udligning vises med farvemarkering for de 4 kommunetyper fra Økonomi 
og Indenrigsministeriets www.noegletal .dk, jf. kortet. 
Fra venstre mod højre ses i 1. fjerdel de fleste bykommuner mange med overskud,  i 2. fjerdedel de fleste 
mellemkommuner , i 3. fjerdedel de fleste landkommuner og i sidste fjerdedel med største underskud ses de fleste 
yderkommuner.

Forskellene mellem den dårligst stillede og den bedst stillede kommune er efter udligning sænket fra de næsten 60.000 kr. 
til knap 10.000 kr. pr. indbygger. Der sker er altså en betydelig udligning. Men Lolland ville selvfølgelig være bedre stillet, 
hvis kommunen havde et overskud som Gentofte og dermed 400 mio. kr. ekstra. 
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I 2017 medregnes 67,50 % af de gennemsnitlige udgifter i det aldersbetingede udgiftsbehov (den blå del af søjlerne). Den 
hvide del af søljerne fratrækkes til brug for det sociale udgiftsbehov.

En 85+ årig koster i gennemsnit 182.000 kr. men kun 123.000 kr. indgår i det aldersbestemte behov.  De 59.000 kr. 
overføres til det sociale behov til fordeling via de sociale kriterier. 

En 6-16 årig koster i gennemsnit 114.000 kr., men kun 77.000 kr. indgår i det aldersbestemte behov. De 37.000 kr. 
overføres til det sociale behov til fordeling via de sociale kriterier.

Ved gennemsnitlige sociale forholde, tildeles et socialt behov på 19.000 kr.  En socialt gennemsnitlig kommuner mister 
således mere i aldersbestemt behov pr. barn og pr ældre, end den får tildelt i socialt behov. Helt præcist 19.000-37.000 = -
18.000 kr.  Pr. 6-16 årig og 19.000-59.000 = -40.000 kr. pr. 85+ årig. Det betyder mindre i samlet udligning. 

En 20-24 årig koster i gennemsnit 31.000 kr., hvoraf de 21.000 kr. indgår i det aldersbestemte behov. De 10.000 kr. 
overføres til det sociale behov til fordeling via de sociale kriterier.

Ved gennemsnitlige sociale forhold, tildeles 19.000 kr. i socialt behov. En socialt gennemsnitlig kommune modtager derfor 
19.000-10.000 = 9.000 kr. mere i samlet behov pr. 20-24 årig. 

Herved føres betydelige udgiftsbehov fra kommuner med mange børn og ældre over til kommuner med mange i den 
erhvervsaktive alder.
Konsekvensen er, at den nuværende ordning tilgodeser de sidste, især de 5 største bykommuner med 1,7-1,9 mia. 
udligningskroner årligt i forhold til, hvis man tog fuld højde for de økonomiske konsekvenser af aldersfordelingen. Dette er 
politisk beslutning uden faglig begrundelse. 
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Finansieringsudvalget finder ikke sikkert belæg for at afvige fra den nuværende vægtfordeling mellem demografisk og 
socioøkonomisk udgiftsbehov, men henviser til politisk vægtning samt størrelsen af de sociale udgifter.

Supplerende info:

Da man i 1980 indførte de første socioøkonomiske kriterier, valgte man en deling mellem det demografiske og 
socioøkonomiske udgiftsbehov på 90-10. Grundlaget herfor fremgår ikke, men det fremhæves at "der kan ikke findes et 
entydigt virkende princip til vægtning af sociale kriterier" (betænkning 855 fra november 1978). Siden 1980 har 
kommunerne i stigende grad overtaget flere sociale opgaver, og det beskrives derfor som rimeligt, at vægten på det 
socioøkonomiske udgiftsbehov gradvist er blevet opjusteret i takt hermed i de efterfølgende år. I 1987 blev den samlede 
vægt på de socioøkonomiske kriterier øget til 20 pct. I betænkning 1361 fra 1998 nævnes, at vægtningen er et politisk valg. 
I nyere rapporter er vægtningen mellem det demografiske og socioøkonomiske udgiftsbehov primært begrundet med, at 
udgifter, som kan henføres til større sociale opgaver, udgjorde ca. 30 pct. af de samlede kommunale udgifter i 2007. Fra 
2007 blev vægten øget til 30 pct.

Siden 2007 er vægten på det socioøkonomiske udgiftsbehov øget med 0,25 procentpoint hvert år, som følge af at 
kommunernes nettoudgifter til førtidspension øges gradvist på grund af omlægning af refusionssatsen. I 
Finansieringsudvalgets rapport fra 2009 understøttes stigningen i vægten på det socioøkonomiske udgiftsbehov med den 
konstaterede udvikling i førtidspensionsudgifterne over perioden 2003-2007.

Analyser af refusionsomlægningen fra 2016 tyder på, at denne metode til kompensation for faldende refusion på 
førtidspension ikke virker efter den udtrykte hensigt.
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32,50 % af det samlede udgiftsbehov fordeles efter sociale kriterier, som i særlig grad vurderes at påvirke kommunernes 
udgifter.

Der er 14 sociale kriterier, som er udpeget på baggrund af omfattende statistiske analyser af en lang række sociale 
indikatorer.

Analyserne udføres af et embedsmandsudvalg under Økonomi- og Indenrigsministeriet med flere års mellemrum, fordi 
arbejdet er så omfattende. Resultaterne fremlægges i store betænkninger. 

Seneste betænkning er fra 2012, hvor man undersøgte kommunernes driftsudgifter opdelt på 13 udgiftsområder.

Analyserne er såkaldte regressionsanalyser.
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Samlet set omfordeler udligningsordningen 6,7 mia. kr., som følger af forskelle i de sociale kriterier.

De formelle vægte fortæller ikke, hvor mange udligningskroner, de flytter. Det afhænger nemlig også af hvor forskellige 
kommunerne er på de enkelte kriterier.

Størst omfordelende virkning på 1,7 mia. kr. (2016) har kriteriet ”Familier i bestemte boligtyper”.

Trods den laveste vægt er kriteriet ”Nedgang i folketallet” alligevel det næstmest omfordelende kriterium, idet knap 1,4 mia.
kr. flyttes til kommuner med nedgang i folketallet.

Hvor mange udligningskroner de enkelte kriterier omfordeler mellem kommunerne er beregnet ved sammenligne den 
faktiske udligning med en udligning, hvor de pågældende kriterie-værdier er fordelt mellem kommunerne efter indbyggertal. 
Dette neutraliserer kriteriet uden at ændre på udligningen ved de øvrige kriterier. 

De nævnte beløb er summen af den ekstra udligning, som modtages af kommuner med faktiske større kriterieværdier.

I figuren er kriterierne sorteret fra venstre mod højre efter, hvor mange penge de omfordeler mod by-kommuner (venstre ) 
henholdsvis yderkommuner (højre), jf. næste planche.
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Tabellen viser nettovirkningen af de enkelte kriterier for kommunerne i fire grupper efter landdistriktsgrad. Eksempelvis er 
landdistriktsgrad = 0 de helt bymæssige kommuner, København og nærmeste omkringliggende 12 kommuner.

Kriterierne er sorteret således at de første flytter flest penge mod de bymæssige kommuner og det nederste kriterier mod 
de mest landlige kommuner.

Især de første 6 rækker af kriterier flytter mange mio. kroner mod de mest bymæssige kommuner helt uden landdistrikter. 
De sociale kriterier medfører samlet set 2,2 mia. kr. ekstra i udligning til disse kommuner.

De 2,2 mia. kr. hentes fra de øvrige kommuner, idet 0,8 mia. kr. hentes fra kommuner med landdistriktsgrad mellem 0 og 
0,2, medens 1,3 mia.kr. hentes fra kommuner med landdistriktsgrad mellem 0,2 og 0,4. Kommuner med landdistriktsgrad 
over 0,4 holdes samlet set skadesløse ved hjælp af kriteriet beregnet nedgang i folketallet.

Hvis de mest bymæssige kommuner havde de størst socialudgifter, kunne dette være berettiget, men det har de ikke.
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I denne figur vises, hvordan det sociale udgiftsbehov (op ad Y-aksen) hænger sammen med de sociale udgifter (ud ad X-
aksen). Kommunerne er igen opdelt efter landdistriktsgrad, jf. signatur og farverne på Danmarkskortet.

De rent bymæssige kommuner uden landdistrikter overhovedet (rød) får generelt tildelt et ekstra udgiftsbehov på 3,508 kr. 
pr. indbygger uanset omfanget af deres sociale udgifter. Samtidig modtager de 1.229 kr. ekstra pr. 1.000 kr. i socialudgifter
(eller mindre, hvis kommunen har lavere udgifter end landsgennemsnittet). I alle disse kommuner er det beregnede sociale 
udgiftsbehov større end de sociale udgifter.

I kommuner med landdistriktsgrad mellem 0 og 0,2 (blå) får generelt tildelt ekstra 282 kr. pr. indbygger og 1.350 kr. pr. 1000 
kr. ekstra i socialudgifter.  Lavere udgiftsbehov beregnes for kommuner med større landdistrikter. Sammenhængen mellem 
socialudgifter og udgiftsbehov er meget præcis for kommuner med landdistriktsgrad under 0,2, men væsentlig lavere for 
andre kommuner, især de kakigrønne med landdistriktsgrad mellem 0,2 og 0,4.

Det vil sige, at man ikke er i stand til at ramme disse kommuners reelle udgiftsbehov særlig præcist. Og dermed ved man 
heller ikke om deres behov er højere eller lavere end vist. Men deres beregnede udgiftsbehov fastlægges gennemsnitligt 
set til at være lavere end de faktiske socialudgifter.
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Frederiksberg og Rebild har begge relativt lave overførselsudgifter og lave socialudgifter samlet set. 

Overførselsudgifterne udgør godt halvdelen af de samlede socialudgifter på landsplan. 

Udover udgifter til overførselsindkomster omfatter de sociale udgifter også udgifter til specialskoler og udsatte børn og 
voksne.

Men selv om Frederiksberg og Rebild ligner hinanden meget mht overførselsudgifter og socialudgifter, så beregnes det 
sociale indeks langt højere for Frederiksberg end for Rebild.  Og det favoriserer Frederiksberg i forhold til Rebild i 
udligningsberegningen.

Det sociale indeks for Frederiksberg er 18-19 pct point højere end indekset for socialudgifter. 

Det sociale indeks for Rebild er næsten 5 pct point lavere end indekset for socialudgifter. 

En samlet forskel på fra 5 under til 18 over svarer til 23 pct.point.

Hvis det sociale indeks for Frederiksberg svarede til indekset ofr de sociale udgifter ville Frederiksberg miste 212 mio. kr.

Hvis det sociale indeks for Rebild svarede til indekset for de sociale udgifter, ville Rebild modtage 27 mio. kr. ekstra.
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København og Mariagerfjord kommuner har begge nogenlunde middel socialudgifter pr. indbygger.

I de senere par år har Mariagerfjord flere udgifter til overførsler end København, og ligeledes større samlede sociale 
udgifter inklusiv de sociale serviceudgifter.

Men Københavns kommune får beregnet et socialt indeks, som er 30 pct.point højere end Mariagerfjord Kommune.

Det favoriserer København i udligningsberegningen.

Det sociale indeks for København ligger 24 prc point over indekset for de sociale udgifter.

Det sociale indeks for Mariagerfjor ligger 8 pct point under indekset ofr de sociale udgifter.

En forsket fra 8 under til 24 over, svarer til 32 pct. point.

Hvis det sociale indeks for København svarede til indekset for de sociale udgifter ville København miste 1,4 mia. kr.

Hvis det sociale indeks for Mariagerfjord hæves med 30 pct point ville Mariagerfjord modtage 58 mio. kr. ekstra.
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Overførselsudgifterne og de samlede sociale udgifter i Brøndby ligger over niveauet i Svendborg.

Det socialt indeks for Brøndby beregnes 64 procentpoint højere end for Svendborg. 

Det favoriserer Brøndby i udligningsberegningen.

Det sociale indeks for Brøndby ligger 32 pct point over indekset for de sociale udgifter.

Det sociale indeks for Svendborg ligger 13 pct point under indekset for de sociale udgifter.

En forsket fra 13 under til 32 over, svarer til 45 pct. point.

Hvis Brøndby fik beregnet et sociale indeks svarende til indekset for de sociale udgifter ville Brøndby miste 124 mio. kr.

Hvis Svendborg fik beregnet et sociale indeks svarende til indekset for de sociale udgifter, ville Svendborg modtage 
yderligere 128 mio. kr.
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Figuren svarer til lidt det tidligere viste plot, men nu vises det sociale indeks op ad Y-aksen set i forhold til de samlede 
sociale udgifter omregnet til indeks med landsgns.=100 ud af X-aksen. 

Kommunerne er grupperet, så kun de helt bymæssige hovedstadskommuner vises særskilt. 

De helt bymæssige kommuner ligger pænt samlet omkring deres tendenslinje, hvilket viser at det sociale indeks afspejler 
forskellene mellem de 13 kommuner ret præcist.

De øvrige kommuner ligger lidt mindre  samlet omkring deres tendenslinje.

Figuren viser ligesom foregående plancher, at de sociale indeks for de mest bymæssig kommuner ligger langt højere end 
for alle øvrige kommuner. 

Hvis vi måler afstanden mellem de to tendenslinjer ved indeks 100 for de sociale udgifter, kan vi se, at den helt bymæssig 
kommunes sociale indeks ligger 23 procentpoint højere ved landsgennemsnitlige sociale udgifter.

Og 23 procentpoint svarer til 4-5000 kr. pr. indbygger, så det er mange penge.
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Hvis vi ser på de sociale indeks overfor de samlede udgifter til overførselsindkomster bliver billedet endnu mere klart og 
tydeligt.

Det ses, at der er en markant forskel mellem de mest bymæssige kommuner og øvrige kommuner, idet en helt bymæssig 
kommune får beregnet et sociale indeks, som er 28 procentpoint højere end de øvrige kommuner ved gennemsnitlige 
overførselsudgifter .

At overførselsudgifterne er højere i de øvrige kommuner end i de mest bymæssige kan ikke forklares med højere 
tilbøjelighed til tilkendelse af overførselsindkomster i forhold til de mest bymæssige.

Forskellen skyldes derimod, at flere af de sociale kriterier netop ikke flugter med omfanget af overførselsudgifter.
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At de  mest bymæssige kommuner har lavere overførselsudgifter end øvrige kommuner og at dette ikke skyldes effektivitet 
i form af en strammere visitationspraksis, fremgår af denne planche.

SFI har undersøgt sandsynligheden for at personer med forskellig social baggrund kommer på overførselsindkomst. 
Herudfra er beregnet en forventet hyppighed af modtagere af overførselsindkomster i de enkelte kommuner.

Omregnes disse oplysninger  til forventet udgiftsniveau, svarer dette meget godt til de faktiske udgifter og der er ingen 
tendens til, at de mest bymæssige kommuner har lavere udgifter til overførselsindkomster, end man ville forvente ud fra 
analyser på individ-niveau eller at de øvrige kommuner har højere faktiske udgifter end forventet.
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Vi ser nu på, om der er forskel på, hvor godt de sociale indeks opfanger udgiftsbehovene knyttet til de forskellige 
overførselsindkomster.

Vi undersøger de sociale indeks i forhold til kontanthjælp, førtidspension og sygedagpenge, som er de største af ydelserne.
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Der ses store forskelle, når det sociale indeks ses i forhold til udgifterne til varige sociale ydelser, f.eks. Førtidspension. 

Det sociale indeks er niveaumæssigt væsentlig højere blandt i mest bymæssige kommuner ved alle niveauer af udgifter til 
førtidspension. Ved gennemsnitlige førtidspensionsudgifter ligger det sociale indeks 42 procentpoint højere i de mest 
bymæssige kommuner end i øvrige kommuner.

Ved 10 % højere førtidspensionsudgifterne blandt de mest bymæssige kommuner beregnes det sociale indeks også 10 % 
højere.

Men for de øvrige kommuner beregnes det sociale indeks kun 5 % højere. Altså får de øvrige kommuner ikke via det 
sociale indeks ret god dækning for højere førtidspensionsudgifter.

Tilsvarende men endnu mere markant forskel ses i forhold til kommunernes udgifter til fleksjobs / fleksydelse. Forskellen 
ved gennemsnitlige udgifter er 48 og de mest bymæssige kommuner tildeles 9 % højere socialt indeks ved 10 % højere 
udgifter, medens øvrige kommuner kun modtager 1,5 % højere socialt indeks ved 10 % højere udgifter. Blandt disse 
kommuner opfanges udgiftsbehovet til fleksjobs  således slet ikke.
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I forhold til udgifterne til kontanthjælp er der her ikke er nogen forskel mellem de mest bymæssige kommuner og øvrige 
kommuner i forhold til det sociale indeks ved forskellige niveauer af udgifter til kontanthjælp. 

Behovet knyttet til kontanthjælp opfanges ensartet på tværs af kommunegrupperne. 

Hvis kontanthjælpsudgifterne er 20 % højere modsvares det af et socialt indeks, som er 20 % højere for begge 
kommunegrupper.
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I forhold til sygedagpenge er der ligesom ved varige ydelser stor forskel i sammenhængen mellem kommunegrupperne. 
Punkterne ligger mere spredt på dette område, hvilket kan skyldes, at udgifterne hertil ikke nødvendigvis følger udgifterne til 
andre overførselsudgifter. 

Her får de mest bymæssige kommuner tildelt et højere socialt indeks ved gennemsnitlige sygedagpengeudgifter og 
fordelen er stigende ved stigende udgifter. Stigende udgiftsbehov blandt øvrige kommuner opfanges reelt ikke af det sociale 
indeks.

Det ville ikke være et problem, fordi et enkelt område så således ud, men når både varige ydelser og sygedagpenge giver 
væsentlig ringere dækning af de faktiske udgifter blandt øvrige kommuner end blandt de mest bymæssige kommuner, så er 
det et reelt problem.  
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Konklusionen er således, 

• At de mest bymæssige kommuner modtager et væsentligt højere socialt indeks end øvrige kommuner ved samme 
omfang af udgifter til samlede udgifter til overførselsindkomster og at forskellen mellem kommunegrupperne er stigende 
med stigende udgiftsbehov

• At denne forskel især skyldes de sociale kriteriers manglende evne til at opfange udgiftsbehovet til varige 
overførselsindkomster, men også til sygedagpenge, hvor stigende behov blandt øvrige kommuner stort set slet ikke 
opfanges

• At der tilsyneladende har været langt større fokus på at opfange udgiftsbehovet knyttet til kontanthjælp – et 
udgiftsområde, som lige netop er forholdsvis større i de mest bymæssige kommuner end i øvrige kommuner
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Ved at analysere, hvordan sammenhængen mellem de samlede sociale udgifter og de sociale udgiftsbehov påvirkes af 
hvert enkelte af de sociale kriterier i forskellige dele af landet, har vi fundet ud af, der fire kriterier er hovedansvarlige for at 
skabe disse højere sociale indeks for de mest bymæssige kommuner i forhold til øvrige kommuner.

Hvis man holder disse 4 sociale kriterier ude af beregningen af det sociale indeks og tildeler de øvrige kriterier højere vægt, 
bliver forskellen mellem de mest bymæssige og alle ørige kommuner væsentlig mindre. 

Når de fire kriterier holdes ude får de mest bymæssige kommuner nu ”kun” tildelt et 15 procentpoint højere socialt 
udgiftsbehov i forhold til øvrige kommuner ved gennemsnitlige overførselsudgifter. Dette er formentlig stadigvæk 
uberettiget, men dog væsentligt mindre end de 28 procentpoint ved alle kriterier, som vist på forrige planche.

Forskelsbehandlingen er ikke fjernet, men mindsket. De 4 kriterier bør nemlig ikke blot erstattes af højere vægt på de 
øvrige kriterier. Der er behov for nye kriterier, som specielt kan opfange sociale behov i landdistrikterne.
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Man kunne argumentere for, at det sociale indeks burde ses i forhold til de samlede socialudgifter, altså inklusiv de sociale
serviceudgifter.

Dette er på en måde korrekt, men samtidig er de sociale serviceudgifter påvirket af kommunernes velstand. Det vil sige, at 
kommuner med god finansiering har større mulighed for at have højere sociale serviceudgifter – det vil sige tage sig bedre 
af udsatte børn og voksne - end kommuner med begrænset finansiering. 

I det omfang højere sociale serviceudgifter skyldes bedre finansiering, bør det ikke afspejle sig i højere socialt indeks.
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Fire af de sociale kriterier er særlig problematiske og den analysemæssige begrundelse for de fire kriterier er tvivlsom.  

De tre første af disse kriterier tilgodeser de mest bymæssige kommuner.

Det sidste af dem kan bedst betegnes som et plaster på såret for nogle kommuner som følge af fejlede i de første 3 
kriterier. Derfor blev alle 4 kriterier holdt ude i foregående planche.
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Kommunerne har pligt til at lægge budgetter, så der er balance mellem indtægter og udgifter ved at sætte tæring efter 
næring og sikre økonomisk balance ved at justere på udgifterne eller eventuelt på indtægterne. 

Det har betydning, når der laves analyser af kommunernes regnskaber for at finde frem til, hvad det er, der gør, at nogle 
kommuner har højere udgifter end andre og derudfra forsøger at beregne de enkelte kommuners udgiftsbehov. Skyldes 
højere udgifter, at en kommune har højere udgiftsbehov, eller skyldes det, at kommunen har bedre råd til højere udgifter.

Finansieringsudvalget har erkendt problemet, men endnu ikke korrigeret for udbudseffekten fra alle relevante 
finansieringskilder. 

Hvis man rensede for alle udbudseffekter ville det specielt tilgodese udkantskommunerne på bekostning visse 
hovedstadskommuner, især de, som modtager mest i hovedstadsudligning .
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Denne eneste begrundelse for indvandrerkriteriet i den generelle udligning er, at folkeskoleudgifterne er højere i kommuner 
med mange indvandrere.

De højere udgifter skyldes tosprogsundervisning. Men udgifterne hertil er allerede finansieret via den særlige 
udlændingeudligningsordning. Derfor burde udgifterne pilles ud af regnskaberne inden man laver analyserne for at finde ud 
af, om indvandrer giver højere folkeskoleudgifter.

Det har vi undersøgt og indvandrer-kriteriet mister fuldstændig sin signifikans, hvis regnskaberne renses for udgifter 
finansieret af tilskud fra den særlige udlændingeudligning til 6-16 årige. 

At Finansieringsudvalget fastholder sin analyse, kan vist ikke tilskrives faglige argumenter.
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Kriteriet bidrager til det sociale udgiftsbehov med stigende udgiftsbehov ved stigende sociale udgifter til beskæftigelse og 
udsatte børn og unge. Disse to udgiftsområder er netop begrundelsen for kriteriet.

Men det er bemærkelsesværdigt, at to store kommuner, København og Frederiksberg skiller sig ud ved at få tildelt 
væsentlig højere socialt udgiftsbehov fra kriteriet ud over det man ud fra sammenhængen ville forvente på baggrund af 
deres faktiske socialudgifter til beskæftigelse og udsatte børn og unge. 

Det kunne selvfølgelig skyldes, at de to kommuner var særligt økonomisk effektive på de to udgiftsområder. Men det kan 
også skyldes, at de to kommuner har forholdsvis  mange personer på lav indkomst, uden at disse bidrager til højere 
socialudgifter som i andre kommuner. 

Københavns Kommune har evt. påvirket af visitationspraksis forholdsvis mange på langvarig kontanthjælp men få på 
førtidspension. Det betyder tilsyneladende mange på lav indkomst uden at give højere udgifter til beskæftigelse og udsatte 
børn og unge. Uanset årsag,  forhøjer det den sociale del af udligningen væsentligt.
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Det fjerde kriterie, beregnet nedgang i folketallet er et dårligt plaster på såret nødvendiggjort af et upræcist sociale 
udgiftsbehov blandt mange kommuner.

Kriteriet blev medtaget som socialt kriterie formentlig ud fra et politisk ønske om at tilgodese udkantskommunerne. Den 
analysemæssige begrundelse var nemlig svag ved indførelsen i 2007.

Kriteriet burde erstattes af et socialt kriterie, som opfanger sociale udgiftsbehov mere præcist og for alle kommuner og med 
varig effekt. De sociale problemer forsvinder jo ikke 5 år efter at de unge er taget til byen for uddannelse. 
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Stregkurven viser forskellen mellem kommunernes faktiske udgifter og deres sociale behov, når udgiftsbehovet beregnes 
uden kriteriet ”Beregnet nedgang i folketallet” .

Men når man så medregner behovet fra nedgang i folketallet i beregningen af udgiftsbehovet, ses, at yderkommunernes 
behov – og i mindre grad nogle landkommuners behov - bliver dækket langt bedre end andre kommuner med tilsvarende 
store udækkede socialudgifter.

Hvis nedgang i folketallet skal opfattes som et plaster på såret for at dække sociale behov, som ikke opfanges af de øvrige 
kriterier, må man sige, at det vilkårligt tilgodeser nogle yderkommuner i forhold til andre kommuner med tilsvarende 
udækkede sociale udgifter. 

Dette viser, at kriteriet ikke er velegnet til at opfange de udgiftsbehov, som ikke fanges af de øvrige sociale kriterier.

Kriteriet forekommer uden derfor tilstrækkelig faglig baggrund.
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For de kommuner, som modtager tilskud via kriteriet er der tale om en temmelig ustabil finansieringskilde, idet kriteriet giver 
temmelig store udsving fra år til år.  Her vist udsving fra 2016 til 2017, med tab på op til til 624 kr. pr. indbygger og gevinster 
på op til 1.215 kr. pr. indbygger. Der er set bort fra de mindre ø-kommuner.

Det ses, at ændringerne ikke alene kan forklares ud fra ændringerne i kriteriets værdier fra 2016 til 2017, idet f.eks. Lolland 
og Bornholm får væsentlige stigninger trods lavere fald i folketallet.

Det skyldes, at kriteriet samlet set omfordeler ca. 1,4 mia. kr. på landsplan uanset, hvor mange kommuner, der har fald i 
folketallet. 

I 2015 havde 43 kommuner fald i folketallet, hvilket gav 46.000 kr. for hver person mindre i folketallet. I 2017 havde 31 
kommuner fald i folketallet, hvilket gav 74.000 kr. pr. person-fald i folketallet og det kunne se ud til, at der i 2018 kun er 26 
kommuner med fald i folketallet, hvorved beløbet pr. person-fald stiger yderligere til omkring 90.000 kr. Tallene for 2018 er 
endnu usikre, fordi vi ikke kender betalingsfolketallet for kommunerne endnu.

Hermed er ændringen i udligning fra kriteriet fra år til år dels en følge af kommunens egen udvikling i folketallet og dels en 
følge af udviklingen i andre kommuner. Og det giver ustabile beregninger i tilskud og som ikke følgere udviklingen i de 
sociale udgifter.
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For de kommuner, som modtager tilskud via kriteriet er der tale om en temmelig ustabil finansieringskilde. Kriteriet 
omfordeler samlet set ca. 1,4 mia. kr. på landsplan. Hvis mange kommuner har nedgang i folketallet, er der mange om at 
dele pengene end i år, hvor der er få kommuner med nedgang i folketallet.

I tilskuddet for 2015 var der 43 kommuner med fald i folketallet. Det blev til ca. 46.000 kr. for hver person mindre i 
folketallet. I 2017 havde 31 kommuner fald i folketallet. Derfor steg beløbet til 74.000 kr. pr. person-fald i folketallet og det 
kunne se ud til, at at der i 2018 kun er 26 kommuner med fald i folketallet, hvorved tallet stiger yderligere til omkring 90.000 
kr. person mindre i folketallet. Tallene for 2018 er endnu usikkre, fordi vi ikke kender betalingsfolketallet for kommunerne 
endnu.

Hermed er ændringen i udligning fra kriteriet fra år til år dels en følge af kommunens egen udvikling i folketallet og dels en 
følge af udviklingen i andre kommuner. Og det giver ustabile beregninger i tilskud og som ikke følgere udviklingen i de 
sociale udgifter.
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Tabellen viser forskellene i, hvor godt kommunerne får dækket deres sociale udgifter ved de sociale udgiftsbehov. Den 
viser det urimelige, at de sociale udgifsbehov beregnes større og større jo mere bymæssig kommunerne er, selv om de 
sociale udgifter bliver større og større jo længere man kommer ud på landet.

Jo mere landlige kommuner, jo mere er de derfor ramt af det upræcise sociale udgiftsbehov.

Dog får kommuner med nedgang i folketallet en vis dækning via dette kritere. 

Derfor er det kommunerne uden nedgang i folketallet og med landdistriktsgrad over 0,2, som er særlig hårdt ramt af det 
upræcise sociale udligningssystem.

Omvendt er de mest bymæssige kommuner helt uden landdistrikter favoriseret markant af udligningsordningen på det 
sociale område.
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Det ville være meget ønskeligt, om Kommissoriet for Finansieringsudvalget var bredere, således at de store væsentlige 
problemer kunne blive bearbejdet yderligere i sammenhæng med refusionsomlægningen.
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I Finansieringsudvalgets rapport ”Udligningsordningen vedrørende indvandrere og efterkommere”, Februar 2014,  foreslås
enhedsbeløbene ændret.  De nuværende enhedsbeløb for udlændinge giver dobbelt så omfattende udligning, som 
nødvendig i forhold til faktiske udgifter.

Og herudover sker der en udligning via indvandrerkriteriet i den generelle udligning, jf. tidligere planche herom.  

Hermed modtager kommuner med mange indvandrer 3-dobbelt udligning af deres udgifter til udlændinge.

53



54

Det er da et skridt i den rigtige retning, at Finansieringsudvalget erkender, at enhedsbeløbene er for store, men det er 
uforståeligt, at en erkendt fejl ikke rettes straks.

Vælges en af modellerne for at lægge udligningen ind i den generelle udligningsmodel, er det usikkert, præcist hvordan 
man vil lande. 

Ministerens pressemeddelelse giver bekymring for, at indvandrerkommunerne bliver kompenseret for tabet af de hidtil alt 
for høje tilskud, således at fejlen i byrdefordelingen slet ikke rettes.

Henlagt til Finansieringsudvalget igen er der udsigt til, at den blandes sammen med byrdefordelingen ved 
refusionsomlægningen.  
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For fokus på serviceudgifter taler, at udgifterne til indkomstoverførsler regnes med i serviceniveauet.  Ved samme 
finansiering vil udgifter til indkomstoverførsler endda føre til lavere serviceudgifter. Og så viser serviceniveauet ikke, om det 
er serviceudgifterne, som er høje eller indkomstoverførslerne.

Derfor burde indkomstoverførsler ikke medregnes i serviceniveauet.

Men ved fokus på serviceudgifterne ses bort fra, at kommunerne har forskellige reelle udgiftsbehov. Københavns 
Kommune har suverænt landets bedste forsørgerbrøk, som betyder meget lavere behov for de tunge serviceudgifter end i 
andre kommuner.  Og der er selvfølgelig forskel på de sociale udgiftsbehov i Lolland og Rudersdal.

Når udgifterne sættes i forhold til upræcise udgiftsbehov, bliver det beregnede serviceniveau lige så upræcise.

56



Figuren viser kommunernes serviceudgifter og overførselsudgifter i regnskab 2015 opgjort som afvigelse fra 
landsgennemsnittet.

Serviceudgifterne vises ud ad X-aksen og overførselsudgifterne op ad Y-aksen. Kommunerne i det røde felt, har de 
højeste udgifter i alt. Kommuner i det blå felt har de laveste udgifter i alt.

Kommuner på samme farve i regnbuen har nogenlunde samme udgifter i alt. Det gælder eksempelvis Silkeborg og 
Vallensbæk kommuner. 

Silkeborg har stort set landsgennemsnitlige udgifter til overførsler, men serviceudgifterne er 4.100 kr. lavere end 
landsgennemsnittet.

Vallensbæk har overførselsudgifter, som er 5.100 kr. lavere end landsgennemsnittet.  Her er serviceudgifterne derimod lidt 
højere end landsgennemsnittet.

Serviceudgifterne er således ca. 4.900 kr. højere i Vallensbæk end i Silkeborg.

Udgiftsbehovet i Silkeborg beregnes kun ca. 1.500 kr. højere end udgiftsbehovet i Vallensbæk. Det giver ikke mening, at 
hævde, at de to kommuner har samme serviceniveau. Mange personer på førtidspension er ikke høj service, men betyder 
tværtimod, at der er færre pengene til service.
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I denne figur vises det officielt beregnede serviceniveau og til sammenligning det serviceniveau, som man får, hvis man i 
beregningen indsætter udgiftsbehov, hvor der tages fuldt hensyn til aldersfordelingen og de sociale udgiftsbehov fordeles 
på kommuner svarende til kommunernes sociale regnskaber. Den officielle korrektion for regionale lønforskelle er desuden 
nedjusteret.

Figuren viser, at beregningen af serviceniveauer er meget følsom overfor de anvendte udgiftsbehov. 

Det gældende udgiftsbehov er et resultat af den politisk mulige fordeling af ressourcerne via tilpasning af udgiftsbehovet, og 
dermed er det beregnede serviceniveau ikke et objektivt beregnet nøgletal. 

Selv om man forudsatte, at fejlen i det gældende udgiftsbehov er mindre, end vist af de 6 østjyske kommuner, er de reelle 
serviceniveauer markant anderledes end de officielle.
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Samme figur, som forrige, men her sorteret efter vores beregnede serviceniveau ud fra mere realistiske udgiftsbehov m.v.
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Det er problematisk, at det officielt udgives et mål for kommunernes serviceniveau, som i den grad er misvisende.

Serviceniveauet bør fokusere på serviceudgifterne. Den nuværende opgørelse giver anledning til misbrug i debatten om 
udligningsordningens rimelighed eller urimelighed.

De beregnede serviceniveauer kan endvidere aldrig bruges i en diskussion om udligningsordningen, hvis kritikken går på 
det beregnede udgiftsbehov. Så vil både udligning og beregnede serviceniveauer nemlig være til diskussion.
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Det er jo et af formålene med det kommunale selvstyre, at kommunerne kan jo vælge et højt eller et lavt serviceniveau. De 
skal blot selv betale.

Når man ser på serviceniveauet kan man således ikke skelne mellem om et lavt serviceniveau (f.eks. Vejle og Gentofte) 
skyldes et selvvalgt niveau i henhold til det kommunale selvstyre – eller om det skyldes, at kommune ikke har råd til et 
middel serviceniveau.

Dette tages hensyn til i det beregnede skat/service-forhold, som udtrykker, hvor højt borgerne skal beskattes for at kunne 
modtage et gennemsnitligt serviceniveau.
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Figuren viser de officielt beregnede skat/serviceforhold (blå søjler) sammenlignet med det skat/serviceforholdet (røde 
søjler), som man ville lande på, hvis man korrigerede beregningen for de upræcise udgiftsbehov og kun korrigerede 
udgifterne for regionale lønforskelle, som den enkelte kommune ikke har afgørende indflydelse på.

Når de mere præcise udgiftsbehov anvendes i beregningen, ændres skat/serviceforholdet væsentligt i forhold til det officielt 
beregnede. 

Beregnet ud fra de mere præcise udgiftsbehov er der langt større forskelle mellem kommunernes skat/serviceforholdet end 
ifølge den officielle beregning. 

Den mest markante ændring er, at de mest bymæssige kommuner centralt i København får sænket deres beregnede 
udgiftsbehov væsentligt, når det beregnes mere præcist. Dette øger deres beregnede serviceniveauer. Hermed sænkes 
deres skat/serviceforhold. De betaler en lavere skat i forhold til et gennemsnitligt serviceniveau.  

Københavns Kommune er en af disse kommuner og som følge af sin størrelse påvirkes beregningen heraf for alle landets 
kommuner.

Det viser sig, at Gentofte Kommune trods det lave serviceniveau alligevel har et lavt skat/serviceniveau. Skatteprocenten er 
således endnu lavere end serviceniveauet. 

Dette gælder derimod ikke for Vejle Kommune, hvis borgere betaler en 3 % højere skat for at kunne finansiere et 
gennemsnitligt serviceniveau.
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Byrdefordelingen mellem kommunerne vil regelmæssigt være i spil. Næste forventede justering vil være fra 2018, hvor 
store økonomiske byrder og kompenserende udligning igen skal fordeles mellem kommunerne.
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Drøftelse og afslutning 

Kommunaldirektør Henning Haahr Pedersen, 
Odder Kommune

Hvad gør vi fremover?

• Vores økonomifolk tilbyder at deltage på 
administrative møder rundt om i landet, hvor der 
fokuseres på detaljerne i udligningsarbejdet

• Vi opdaterer jævnligt hjemmesiden 
www.rimeligudligning.nu

• Vi tillader os at benytte jeres mailadresser fra 
tilmeldingen til en nyhedsfunktion på 
www.rimeligudligning.nu, så I får mails om nyt 
materiale

65



2

Tak for i dag 


