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RESUME
med konklusion
og sammenfatning
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LÆSEVEJLEDNING:
Som et indledende introduktion til og overblik over denne rapport bringes idet følgende
først en kort introducerende ”manchet”, dernæst rapportens lidt længere konklusion
(markeret med mørkere blåt) og dernæst en mere uddybende sammenfatning (markeret
med lysere blåt).
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MANCHET
Kommuneaftalen for 2023 sikrer i sig selv IKKE den kommunale velfærd.
Og S – regeringens stædige fastholden ved Budgetlovens kriterier vil
yderligere udhule denne.
Kun grundet støttepartiernes finanslovspenge holder velfærden skindet på
næsen.
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KONKLUSION.
Indledning.
Den 8. juni 2022 indgik S regeringen aftale med KL om kommunernes økonomi i
2023 (ØA23). 1 Spørgsmålet er, om denne sikrer opretholdelse og opdatering af den
kommunale velfærd?

Aftalen i sig selv sikrer ikke standarden i den kommunale
velfærd.
2

Det må på den ene side anerkendes som positivt, at aftalen i sig selv løfter den
kommunale velfærd med 1,3 mio. kr. i 2023, hvilket stadig er marginalt bedre end
kommuneaftalerne under den forrige VLAK – regering, fx dennes sidste aftale for
2019, der kun løftede kommunernes serviceudgifter med 1,2 mia. kr.
Det er for så vidt også positivt, at det i kommuneaftalen angivne ”aftalte realløft” i
sig selv giver dækning for flere ældre og børn næste år (det umiddelbare
demografiske træk), om end kun lige akkurat.
MEN: På den anden side er den i aftalen angivne, ”aftalte realvækst” i 2023 på 1,3
mia. kr. er det ringeste hidtil under S – regeringen, idet der i 2020, 2021 og 2022
blev givet henholdsvis ”aftalte realløft” +1,7 mia. og 1,5 mia. og 1,4 mia. kr. i
kommuneaftalerne isoleret set.
Og der er på ingen måde tale om, at økonomiaftalen modsvarer kommunernes
udgiftsbehov i 2023. Kommunerne har for det første behov for et løft svarende til
det demografiske træk (= 1,25 mia. kr.), for det andet brug for dækning for
forventet stigende udgifter til det specialiserede socialområde (= 0,9 mia. kr.) samt
for det tredje et yderligere løft til det nære sundhedsområde (+0,3 mia. kr.), i alt et
1

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023.
08.06.22. https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
2

) Dette uddybes i selve rapporten i del I
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samlet udgiftsbehov på 2½ mia. kr. i 2023. Heroverfor får kommunerne i 2023 et
aftalt realløft i ØA 23 på + 1,3 mia. kr. + 0,2 mia. kr. til det nære sundhedsområde
i forbindelse med sundhedsreformen. En manko på godt – 1 mia. kr.
Figur: Angiven ”realvækst i kommuneaftale” for 2023 3 + ekstra løft til det
kommunale sundhedsområde sammenlignet med udgiftsbehov (demografi + spec.
socialområde + kom. sundhedsomr.). Manko = gab mellem samlet udgiftsbehov på
den ene side og på den anden side i ØA angiven, ”aftalt realvækst”, inkl.
sundhedsløft. 2023 – priser, mia. kr.

Det reelle løft er således ikke den i aftalen angivne, ”aftalte realvækst”. Da
kommunerne ikke får dækning for de forventede udgiftsstigninger på det
specialiserede socialområde, må man for at skaffe finansiering spare på
kernevelfærden. Dermed udhules løftet til den kommunale velfærdsservice
tilsvarende med - 0,9 mia. kr. fra + 1,3 til reelt kun + 0,4 mia. kr.
Med et reelt løft på +0,4 mia. kr. i 2023 er der således langt til, at S- regeringen
lader de økonomiske midler i aftalen i sig selv følge med stigende antal børn og
ældre. (Det umiddelbare/enkle demografiske træk). Hertil kommer, at der er på
ingen måde heller er tale om, at de kommunale serviceudgifter efter mange års
smalhals får en stigning, som modsvarer velstandsudviklingen (det fulde
3

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 2 øverst. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
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demografiske træk), hvilket ville kræve en realvækst i 2023 på 3 mia. kr. Dermed
sikrer aftalen i sig IKKE midler til opdatering af velfærden med højere kvalitet og
nye tilbud.
At kommuneaftalen for 2023 ikke dækker de demografiske træk i 2023, men reelt
er i stort underskud er i sig selv slemt nok. Men hertil kommer, at kommunerne
siden 2010 har fået påført et stort ressourceefterslæb, skabt gennem årevis
konsekvent underfinansiering af en borgerlig økonomisk politik, der sigtede på at
skabe plads til skattelettelser gennem tilbageholdenhed med og besparelser på
velfærden. I forhold til umiddelbart demografisk træk udgjorde dette efterslæb pr.
2019 ialt - 15 mia. kr. og i forhold til det fulde/udvidede demografiske træk - 30
mia. kr.
Men kommuneaftalen for 2023 og de forudgående aftaler under S – regeringen
2020 til 2022 har alle lidt under, at S – regeringen systematisk har undladt i
aftalerne at give dækning for udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde.
Dermed er de reelle løft i aftalerne 2020 til 2023 i stort set alle årene betydeligt
under det umiddelbare demografiske træk og især under det fulde demografiske
træk.
Tabel: Aftalte realløft af kommunernes serviceramme ØA 19 – ØA 23 4 ,
korrigeret for udækkede udgiftsstigninger 2019 – 2023 på det specialiserede
socialområde. 5

”Aftalt realvækst” i
kommuneaftaler
Udækket
4

) Jf.

ØA19

ØA20

ØA21

ØA22

ØA23

Gns.
ØA20 – ØA23

1,2

1,7

1,5

1,4

1,3

1,5

-0,8

-0,3

-1,6

-0,8 *

-0,9 *

-0,9

Kommuneaftale 2019 https://im.dk/media/7289/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019.pdf
og kommuneaftale 2020 https://www.regeringen.dk/media/7248/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2020.pdf og kommuneaftale 2021 https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2021.pdf og kommuneaftale 2022 https://fm.dk/media/24833/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2022.pdf og kommuneaftale 2023.https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2023.pdf
5
) Jf. KL: Flere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får udgifterne til at stige.
30.05.22
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-komplekse-psykiskeproblemer-og-handicap-faar-udgifterne-til-at-stige/
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udgiftsstigning på det
spec. socialområde, jf.
foran
Reelt løft efter
merudgifter på spec.
socialområde
Note: * = forventet.

+0,4

1,4

-0,1

0,6

0,4

0,6

Dvs. økonomiaftalerne 2020 til 2023 har i sig selv ikke mindsket efterslæbet, men
tværtimod øget det, både i forhold til umiddelbart demografisk træk, hvor det
over hele perioden vokser med -0,2 mia. kr. Men navnlig i forhold til fuldt
demografisk træk, hvor efterslæbet gennem ØA 20 til 23 i sig selv øges med -9,5
mia. kr.
Figur: Søjle 1: Reel ændring i efterslæb i forhold til umiddelbart demografisk
træk siden 2010 gennem kommuneaftalerne 2020 til 2023, inkl. udækkede
merudgifter på de specialiserede socialområde.
Søjle 2: Reel ændring i efterslæb i forhold til fuldt demografisk træk siden 2010
gennem kommuneaftalerne 2020 til 2023, inkl. udækkede merudgifter på de
specialiserede socialområde. Mia. kr., årets priser.
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S – regeringens fastholdelse af Budgetloven vil yderligere
udhule velfærdsløftet.
6

Hertil kommer, at ”underskuddet” i 2023 – og hermed efterslæbet siden 2010 –
risikerer at blive endnu større i 2023 og kommende år. Det skyldes, at S –
regeringen har gennemført en revision af Budgetloven i maj – juni 2022, uden så
meget som at ændre et komma i det i forvejen rigide rammestyrings – og
sanktionssystem heri i forhold til kommunerne.
Tabel: Budgetlovens sanktionsmekanismer overfor kommunerne. 7

Navnlig de hårde sanktioner for overtrædelse af henholdsvis regeringens
servicerammer i budgetterne respektive for i regnskabet at overtræde budgetterne
har gennem årene ført til store merbesparelser i kommunerne, idet disse for at
undgå regeringens dummebøder først ved budgetteringen og siden i regnskabet
gennem årene har brugt betydeligt mindre end tilladt for at gardere sig mod
risikoen for ”dummebøderne”. Siden 2010 løber disse merbesparelser alt i alt op i
omkring 33 mia. kr.

6

) Dette uddybes i selve rapporten i del II

med Budgetloven 2014 – 2020, s. 58, boks 3.3.
https://fm.dk/udgivelser/2022/april/erfaringer-med-budgetlov-2014-2020/
7

) Finansministeriet: Erfaringer
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Figur: Årlig merbesparelser på kommunernes serviceområde 2010 til 2022 –
mia. kr., 2022 PL-niveau. 8

Da nu S – regeringen stædigt har fastholdt Budgetloven overfor kommunerne, vil
disse merbesparelser efter al sandsynlighed fortsætte. Gennem de seneste 3 år har
merbesparelserne udgjort mellem - 0,4 og - 0,7 mia. kr., i gennemsnit årligt -0,6
mia. kr. Der må således i 2023 forventes en yderligere reduktion af det reelle løft i
samme størrelsesorden.

Kun støttepartiernes finanslovspenge redder skindet på
næsen for den kommunale velfærd.
9

Det, som redder skindet på næsen for den kommunale velfærden i perioden 2020
til 2022, er de ekstra finanslovspenge til den kommunalt leverede velfærd, som
støttepartierne i finanslovsaftalerne for 2020, 2021 og 2022 har opnået.

8

) Kilde:

FIU 2020 - 2021 - Aktstykke 305 § 7 Bilag 1 Endeligt svar på spørgsmål 3, side 2, tabel 1.
Finansministeriet 23.06.21. Spørgsmålet stillet af Rune Lund (EL).,
https://www.ft.dk/samling/20201/aktstykke/aktstk.305/spm/1/svar/1796210/2420486.pdf
Vedr. afvigelse regnskab – budget 2011 – 2019 er kilde: Finansministeriet: Erfaringer med
Budgetloven, tabel 2.2., s. 59 øverst.
https://fm.dk/udgivelser/2022/april/erfaringer-med-budgetlov-2014-2020/

9

) Dette uddybes i selve rapporten i del III
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Herigennem løftes den kommunale velfærd i 2023 gennem den i kommuneaftalen
angivne ”aftalte realvækst” + finanslovsløft fra 2019 til 2022 i alt samlet løftes med
+ 3,2 mia. kr. i 2023, selv når den forventede merudgift til det specialiserede
socialområde i 2023 på -0, 9 mia. kr. modregnes.
Dette reelle løft inkl. finanslovspenge i 2023 på +3,2 mia. kr. overstiger både
umiddelbart (= 1,25 mia. kr.) og fuldt demografisk træk (= 3 mia. kr.)
Tabel: I: ”Aftalte realvækster” i kommuneaftaler 10 , II: Ekstra finanslovsbevillinger i perioden 11 og III: Sum (I+II). IV: Udækkede udgiftsstigninger på det
specialiserede socialområde 12 og V: Reelt løft, opgjort som III minus IV. Mia. kr.,
løbende priser.
Mia. kr.

2019

2020

2021

2022

2023

Akk.
2019-23

Akk.
2020-20

I. Aftalt realvækst i
kommuneaftale
II. Finanslovspenge

1,2

1,7

1,5

1,4

1,3

7,1

5,8

1,6

1,3

2,1

1,9

2,8*

9,7

8,1

III. I ALT (I+II)

2,8

3,0

3,6

3,3

4,1

16,8

13,9

IV.
Udgiftsstigninger
det spec. socialomr.

-0,8

-0,3

-1,6

-0,8 **

-0,9 **

-4,4

-3,5

10

) Jf. Kommuneaftale 2019 https://im.dk/media/7289/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019.pdf
og kommuneaftale 2020 https://www.regeringen.dk/media/7248/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2020.pdf og kommuneaftale 2021 https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2021.pdf og kommuneaftale 2022 https://fm.dk/media/24833/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2022.pdf og kommuneaftale 2023.https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2023.pdf
11
) Jf. aftale mellem VLAK – regeringen og DF om finansloven for 2019.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringenog-dansk-folkeparti/ og Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf og Aftale mellem S –
regeringen og RV, SF og EL om finansloven for 2021.
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groengenopretning.pdf og finanslovsaftale 2022 https://fm.dk/udgivelser/2022/februar/finansloven-for-2022/
12
) Jf. KL: Flere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får udgifterne til at stige.
30.05.22
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-komplekse-psykiskeproblemer-og-handicap-faar-udgifterne-til-at-stige/
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V. Reelt løft (III-IV)

+2

+2,7

+2

+2,5

+3,2

12,4

10,4

Note: * Foreløbig, idet FL 23 ikke foreligger
** forventet af KL
Herved kan ØA 23 inkl. finanslovspenge - selv når udækkede udgiftsstigninger på
det specialiserede socialområde fraregnes - både hente ind på efterslæbet i forhold
til UMIDDELBART demografisk træk., men endog henter lidt ind på efterslæbet
ift. FULDT demografisk træk.
Det samme går sig gældende for de forudgående kommuneaftaler, ØA 20, ØA 21
og ØA 22, når finanslovspenge lægges oven i den ”aftalte realvækst”, selv når
udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde fraregnes. Samlet
er giver kommuneaftalerne 2020 til 2023 et reelt nettoløft på +10,4 mia. kr. til den
kommunale velfærd.
Da det samlede UMIDDELBARE demografiske træk 2020 til 2023 udgør i alt 4½
mia. kr. reduceres efterslæbet siden 2010 i forhold til umiddelbart demografisk
træk i alt med omkring + 6 mia. kr. og falder dermed fra – 15 mia. kr. pr. 2019 til
– 9 mia. kr. pr. ØA 23. For efterslæbet i forhold til FULDT demografisk træk er
situationen ikke helt så gunstig. Det fulde demografiske træk i perioden 2020 til
2023 udgør i alt 12 mia. kr. og overstiger hermed det reelle nettoløft i
kommuneaftaler + finanslovspenge minus udgiftsstigninger. Efterslæbet siden
2010 i forhold til fuldt demografisk træk vokser trods de store
finanslovsbevillinger til kommunal velfærd i perioden med -1,6 mia. kr. fra – 30 til
–32 mia. kr. (afrundet).

Afrunding
Kommuneaftalen for 23 har således lige så lidt som de forudgående
kommuneaftaler, som S regeringen har indgået, i sig selv sikret den kommunale
velfærds opretholdelse og opdatering og har i sig selv heller ikke bidraget til at
hente ind på det store ressourceefterslæb for kommunal velfærd, som borgerlig
økonomisk politik i 10’erne medførte.
Det skyldes primært, at S regeringen ret systematisk har afvist i økonomi-aftalerne
at dække kommunernes udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde. De
huller i budgetterne, som dette har efterladt og stadig efterlader, har tvunget
kommunerne til at finde finansiering af udgiftsstigningerne hos kernevelfærden
dvs. at spare på velfærden andre steder.
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Kommuneaftalerne i sig selv har således på ingen måde opfyldt målene for løft af
velfærden i ”Forståelsespapiret” mellem S – regeringen på den ene side og
støttepartierne EL, SF og RV, hvori det hedder at pengene til velfærden skal følge
demografien og at der herudover skal gives et yderligere løft.
Kun finanslovspenge redder i sidste ende skindet på næsen for den kommunale
velfærd. Den redde af de indrømmelser i form af merbevillinger hertil, som
støttepartierne har opnået og S – regeringen har givet i finanslovsaftalerne 2020 til
2022. Finanslovs-pengene har for det første betydet bedre balance mellem
udgiftsbehov og ressourcetilførsel i kommunerne i 2023, for det andet sikret
opfyldelsen af de demografiske træk i 2023 og bidrager sammen med de
forudgående kommuneaftaler 2020 til 2022 for det tredje et pænt stykke hen ad
vejen til at hente ind på efterslæbet siden 2010.
Finanslovspenge sikrer altså på den ene side et godt stykke henad vejen opfyldelse
af målene i ”Forståelsespapiret” for løft af velfærden. Men medaljen har en anden
side. På grund af, at S regeringen har valgt IKKE at dække udgiftsstigningerne på
det specialiserede socialområde, må kommunerne for at finde finansiering hertil så
spare på kernevelfærden. Samtidig med at støttepartierne har kæmpet for at
udbygge og forny den kommunale velfærd, betyder S - regeringens
underfinansiering af kommuneaftalerne, at kommunerne tvinges til besparelser på
de eksisterende ordninger. Og frem og tilbage er som bekendt lige langt.
Finanslovspengene betyder alt i alt dog stadig samlet set et reelt nettoløft til den
kommunale velfærd i perioden 2020 til 2023, men dette reelle løft reduceres altså
mærkbart af de udækkede udgiftsstigninger.
Hertil kommer det yderligere problem, at revisionen af Budgetloven nok har
hævet grænsen for det samlede offentlige underskud fra ½ til 1 procent af BNP.
Men dette øgede råderum spises op af øgede forsvarsudgifter. Og den økonomiske
spændetrøje i Budgetloven og det heri indeholdte - af kommunerne og
fagbevægelsen kritiserede sanktionsregime - videreføres i 2023, hvilket
sandsynligvis - som i tidligere år - tvinge kommunerne til merbesparelser i
regnskabet.
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SAMMENFATNING.
Kommuneaftalen for 2023 sikrer i sig selv IKKE den kommunale velfærd og S –
regeringens stædige fastholden ved Budgetlovens kriterier vil yderligere udhule denne.
Kun grundet støttepartiernes finanslovspenge holder velfærden skindet på næsen.

INDLEDNING: Opfylder økonomiaftalerne
”Forståelsespapiret”?
13

Den 8. juni 2022 indgik S regeringen aftale med KL om kommunernes økonomi i 2023
(ØA23). 14 Spørgsmålet er, om denne aftale sikrer opretholdelse og opdatering af den
kommunale velfærd?

”Forståelsespapirets mål” for løft af velfærden.
Udgangspunkt for vurderingen af kommuneaftalen i denne analyse er
”Forståelsespapireret” 15 mellem S, RV, SF og EL, som banede vejen for dannelse af
den socialdemokratiske mindretalsregering og er det nærmeste vi kommer til et
regeringsgrundlag herfor? Vedrørende midler til velfærden udpeges det dels i
”Forståelsespapiret” som mål, at ” Pengene skal følge med, når der bliver flere børn og
ældre” dvs. at det offentlige forbrug til velfærdsservice skal følge det demografiske
træk. Og dels tilføjes den yderligere målsætning, at” …. der skal sikres et reelt
13

) Dette uddybes i selve rapporten i indledningen.

14

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023.
08.06.22. https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
15

) Politisk forståelse mellem

Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten: ”Retfærdig

retning for Danmark”.
https://www.altinget.dk/misc/Retf%C3%A6rdig%20retning%20for%20Danmark_2019-0625_ENDELIG.pdf
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(yderligere – min tilføjelse, Hhl) løft af velfærdsniveauet i forhold til i dag” 16 Vi vil i
denne analyse søge at konkludere, hvorvidt disse mål for det første er opfyldt med
denne og de forudgående kommuneaftaler under S regeringen i sig selv og for det andet,
om de opfyldes med de ekstra midler til kommunal velfærd, som støttepartierne har
opnået i finanslovsaftalerne med S regeringen?
Det skal understreges, at disse mål i ”Forståelsespapiret” gælder for hele
regeringsperioden og ikke for enkelte aftaler som sådan. Men på den anden side kan
disse mål ikke på sigt opfyldes, hvis de ikke bliver det i væsentligere aftaler undervejs
såsom økonomiaftaler med kommuner og regioner såvel som finanslovsaftaler.
Taget bogstaveligt handler målene i ”Forståelsespapiret” om, at det umiddelbare
(demografiske – Hhl.) træk skal opfyldes og at der med et løft herudover skal ske en
reduktion af efterslæbet 2010 – 2019 i forhold til dette træk. Men opfyldelse af det fulde
demografiske træk dvs. af efterslæbet i forhold til velstandsudviklingen er også vigtigt,
for at velfærden opdateres og udvikles i samme takt som privat service. Derfor er det
analysens næste tema at undersøge opfyldelsen af begge dele.
Som anført hedder ydermere det i ”Forståelsespapiret”, at velfærden skal sikres et
yderligere løft - ud over, hvad befolkningsudviklingen kræver – så der sikres et reelt løft
af niveauet i forhold til i dag. 17 I forhold hertil er problemet imidlertid – som det også
korrekt slås fast i ”Forståelsespapiret” – at ”velfærden i en årrække har været
underfinansieret”. Skal velfærdsniveauet reelt forbedres i forhold til det nuværende, må
der derfor først hentes ind på denne ”underfinansiering”. Derfor vil det være analysens
næste tema i relation til dette andet mål i ”Forståelsespapiret” at undersøge, om
økonomiaftalerne bidrager til, at dette ressourceefterslæb fra 2010 til 2019 reduceres?
I denne forbindelse er det væsentligt at være opmærksom på, at efterslæbet i forhold til
demografiske træk har to dimensioner (ligesom de demografiske træk): Et efterslæb i

forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten: ”Retfærdig
retning for Danmark”, side 9, for oven og side 12 for neden
https://www.altinget.dk/misc/Retf%C3%A6rdig%20retning%20for%20Danmark_2019-0625_ENDELIG.pdf
17
) Forståelsespapiret, s.12. for neden.
https://www.altinget.dk/misc/Retf%C3%A6rdig%20retning%20for%20Danmark_2019-0625_ENDELIG.pdf
16

) Politisk
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forhold til det umiddelbare demografiske træk og et andet (og større) efterslæb i forhold
til det fulde demografiske træk. Vi vil undersøge begge dele.

Udækkede udgiftsstigninger til det specialiserede socialområde
indregnes.
Et gennemgående, væsentligt skisma i forbindelse med analysen af størrelse og
betydning af løftet i kommuneaftalen for 2023 og forudgående kommune aftaler er, at
kommunerne siden 2019 har oplevet betydelige udgiftsstigninger på det såkaldte
”specialiserede socialområde”.
Det er udgiftsstigninger, som S regeringen i kommuneaftalerne alt overvejende ikke har
villet afsætte midler til at dække. Kommunerne har derfor været henvist til at spare på
kernevelfærden for at finansiere disse merudgifter, hvorved det reelle årlige løft i
kommuneaftalerne jo reduceres tilsvarende.
Tabel: Udgiftsstigninger i regnskab 2019 – 2021 18 + forventet udgiftsstigning 2022
og 2023 20 på det specialiserede socialområde – mia. kr., løbende priser.

Udgifts-

18

2018 til
2019

2019 til
2020

2020 til
2021

2021 til
2022 *

2022 til
2023 *

0,8

0,3

1,6

0,8

0,9

19

) Kilde: Andreasen, Kim: Flere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får
udgifterne til at stige. Momentum, 30. Maj. 2022.
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-komplekse-psykiskeproblemer-og-handicap-faar-udgifterne-til-at-stige/
19
) Egen beregning: Tallet er beregnet som den regnskabsførte udgift i 2021 tillagt den af kommunerne
budgetterede udgiftsstigning fra 2021 til 2022, jf. figuren: Udvikling i udgifter til det specialiserede
socialområde”, s. 7 i Rosenkilde, Kim: Finanslovspenge har reddet bundlinjen for velfærden. Altinget,
09.06.22.
https://www.altinget.dk/artikel/finanslovspenge-har-reddet-bundlinjen-for-velfaerden-til-de-aeldstemen-ikke-til-de-yngste
20
) Jf. Yoon, Christina: Kommunerne får ikke flere penge til sundhed i økonomiaftalen. NB Økonomi,
09.06.22.
https://www.nb-okonomi.dk/2022/06/09/kommunerne-faar-ikke-flere-penge-til-sundhed-ioekonomiaftalen/
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stigning
Derfor har der siden 2019 har været forskel på den i aftalerne angivne, aftalte
”realvækst” på den ene side og så det reelle løft, som aftalen indebærer, når der
modregnes i løftet for udgiftsstigningerne på det specialiserede socialområde.
For hele tiden at kunne sammenholde disse to forskellige måder at opgøre løftet på – det
aftalte løft og det reelle løft – vil vi igennem analysen først tage udgangspunkt i S
regeringens og Finansministeriets måde at opgøre løftet som den i aftalerne angivne,
aftalte ”realvækst”, men vil dernæst indregne udgiftsstigningerne på det specialiserede
socialområde, således at det reelle løft opgøres som ”realvækst” minus udækkede
udgiftsstigninger.

Opbygning af analysen.
Analysen vil være opbygget i 3 dele. I del I undersøges kommuneaftalen for 2023 og de
forudgående økonomiaftaler under S regeringen i sig selv. Del II fokuserer på
revisionen af Budgetloven og konsekvenserne heraf for den kommunale økonomi i 2023
og fremover. Og del III inddrager de ekstra finanslovspenge, som takket være
finanslovsaftalerne mellem S – regeringen og støttepartierne, fra og med 2020 til i dag
er gået til kommunal velfærd.

DEL I: Kommuneaftalen for 2023 sikrer ikke den
kommunale velfærd?
21 22

Denne analyses følgende første del omhandler kommuneaftalen for 2023 og de
forudgående økonomiaftaler med KL i sig selv dvs. eksklusive midler fra
finanslovsaftalerne. Først præsenteres hovedindholdet i kommuneaftalen for 2023
21

) Dette uddybes i selve rapporten i del I

) Denne del trækker på Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden – Udhulingen af
velfærdsservice. https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1velfaerdsservice.pdf og på Lund, Henrik Herløv: Kommuneaftalen for 2022.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2021/09/Kommuneogregionsaftale2022.pdf
22
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ganske kort. Dernæst analyseres løftet i aftalen i forhold til kommunernes udgiftsbehov
og i forhold til tidligere økonomiaftaler. Endelig diskuteres, hvorvidt aftalen opfylder
målene i ”Forståelsespapiret” vedr. løft af velfærden, dels mht. til at opfylde de
demografiske træk, dels mht. at hente ind på efterslæbet siden 2010?

Hovedindholdet af kommuneaftalen for 2023.
Essensen af aftalen om kommunernes økonomi for 2021 er følgende: 23
•

Det angivne realløft af den kommunale serviceramme i 2023 udgør ifølge aftalen
+ 1,3 mia. kroner mere end sidste år. I alt i 2023 udgør rammen for kommunerne
287,4 mia. kroner.

•

Anlægsloftet reduceres fra 19,9 mia. kr. i 2022 til 18,5 mia. kr. i 2023.

•

Kommunerne kompenseres for 0,8 mia. kroner i 2022 for udgifter forbundet med
håndtering af Corona - krisen.

•

KL og regeringen er enige om, at kommunerne kan frigive midler til øget velfærd
ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter med 1,025 mia. i 2023. 24

ØA 23 i sig selv i forhold til udgiftsbehov og tidligere aftaler.
I det følgende analyseres løftet i aftalen, forstået som den i kommuneaftalen angivne
”aftalte realvækst”, i forhold til kommunernes udgiftsbehov i 2023 og sammenlignes
med forudgående aftaler 2019 til 2022.

Positivt i kommuneaftalen for 2023.
Det må på den ene side anerkendes som positivt, at aftalen i sig selv løfter den
kommunale velfærd med 1,3 mio. kr. i 2023, hvilket stadig er marginalt bedre end

23

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 3 forneden. 08.06.22.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/juni/ansvarlig-oekonomiaftale-med-kommunerne-for-2023/
24
) Dette betragtes her IKKE som en besparelse, da pengene jo bliver i kommunerne.
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kommuneaftalerne under den forrige VLAK – regering, fx dennes sidste aftale for 2019,
der kun løftede kommunernes serviceudgifter med 1,2 mia. kr.
Det er for så vidt også positivt, at løftet i kommuneaftalen i sig selv giver dækning for
flere ældre og børn næste år (det umiddelbare demografiske træk), om end kun lige
akkurat.

Aftalen modsvarer langt fra de kommunale udgiftsbehov.
MEN: På den anden side - set i forhold til kommunernes udgiftsbehov i 2023 kan det
uden videre slås fast, at aftalen i sig selv langtfra forslår.
Kommunernes udgiftsbehov omfatter for det første dækning af den demografiske
udvikling, hvilket kræver en realvækst på 1,25 mia. kr. i de kommunale serviceudgifter i
2023. 25
For det andet har kommunerne derudover brug for dækning af udgiftsstigninger på det
specialiserede socialområde. KL forventer i 2023 en udgiftsstigning her på 0,9 mia. kr.
26
Men det har regeringen ikke villet anvise dækning for i kommuneaftalen dvs. man
har ikke villet afsætte midler hertil i ØA 23.
For det tredje efterlyste KL et løft til det kommunale sundhedsområde på omkring 0,3
mia. kr. 27ØA 23 indeholdt intet til det nære sundhedsområde. 28 Men der er
efterfølgende – 3. juni 2022 - indgået aftale mellem S – regeringen, regionerne og
kommunerne om udmøntning af sundhedsreformen. 29

25

) Jf. KL: Rammerne i 2022 skal afspejle forventningerne, for oven. 18.05.21
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/maj/okonomiforhandlinger-2022-rammerne-skal-afspejleforventningerne/
26
) Jf. KL: Flere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får udgifterne til at stige.
30.05.22
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-komplekse-psykiskeproblemer-og-handicap-faar-udgifterne-til-at-stige/
27
) KL: Vigtigt at fastholde et højt ambitionsniveau i sundhedsudspil. 15.03.22.
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/kl-om-sundhedsudspil-vigtigt-at-fastholde-et-hojtambitionsniveau?publisherId=13559771&releaseId=13645942
28

) Jf. Yoon, Christina: Kommunerne får ikke flere penge til sundhed i økonomiaftalen. NB Økonomi,
09.06.22.
https://www.nb-okonomi.dk/2022/06/09/kommunerne-faar-ikke-flere-penge-til-sundhed-ioekonomiaftalen/
29
) Jf. Regeringen, Danske Regioner og KL: Aftale om udmøntning og
implementering af en sundhedsreform. 13.06.22.
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Denne aftale udmønter samlet 2,4 mia. kr. til kommuner og regioner i perioden 20222029 og herefter 340,4 mio. kr. årligt fra sundhedsreformen. Herunder tildeles
kommunerne 35 mio. kr. i 2022 og 203 mio. kr. i 2023 stigende til 230 mio. kr. årligt fra
2029. 30 Med lidt god vilje kan udgiftsbehovet på sundhedsområdet således siges at
være tilnærmelsesvist indfriet i 2023.
MEN: Samlet set havde kommunerne behov for et løft af det kommunale serviceområde
på mindst 2½ mia. kr. 31 . Ifølge EL s repræsentant i KL’ s bestyrelse udgjorde
kommunernes samlede udgiftsbehov i 2023 et beløb på 2,8 mia. kr. 32
Med en ”aftalt realvækst” i ØA 23 på 1,3 + 0,2 mia. kr. i sundhedsreformen = i alt 1,5
mia. kr., mangler der således op til en milliard kroner i 2023, primært til forventede
udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde. Kommuneaftalen for 2023
opfylder således i sig selv, selv inkl. løft fra sundhedsreformen, langtfra de kommunale
udgiftsbehov i 2023.

https://www.kl.dk/media/50404/aftale-mellem-regeringen-danske-regioner-og-kl-om-udmoentning-ogimplementering-af-en-sundhedsreform.pdf
30

) Jf.

Bilag til aftale om udmøntning af sundhedsaftalen: Økonomioversigt.
https://www.kl.dk/media/50539/bilag-1_-oekonomioversigt-med-fordeling-paa-initiativer-og-hhvkommuner-og-regioner.pdf
31

) Jf.

Ullum, Arne: KL accepterede spareaftale mod løfte om opbakning til besparelser. NB Økonomi,
09.06.22.
https://www.nb-okonomi.dk/2022/06/09/kl-accepterer-spareaftale-mod-loefte-om-opbakning-tilbesparelser/
32

) Jf. Socialistisk Information: Enhedslisten siger nej til økonomiaftale. 10.06.22.
https://socinf.dk/enhedslisten-siger-nej-til-oekonomiaftale/
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Figur: Angiven ”realvækst i kommuneaftale” for 2023 33 + ekstra løft til det kommunale
sundhedsområde sammenlignet med udgiftsbehov (demografi + spec. socialområde +
kom. sundhedsomr.). Manko = gab mellem samlet udgiftsbehov og i ØA angiven,
”aftalt realvækst”, inkl. sundhedsløft. 2023 – priser, mia. kr.

Kommuneaftalen for 2023 i sig selv betyder med andre ord, at kommunerne skal ud og
spare på kernevelfærden for at finansiere de forventede udgiftsstigninger på det
specialiserede socialområde.
Fraregnes de forventede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde på - 0,9
mia. kr. i den i ØA 23 angivne, ”aftalte realvækst” på + 1,3 mia. kr. reduceres det reelle
løft i aftalen i sig selv til kun + 0,4 mia. kr.

Den ringeste aftale endnu indgået under S regeringen.
Kommuneaftalen for 2023 er da også den dårligste endnu indgået under S – regeringen
og er i sig selv med en ”aftalt realvækst” på +1,3 mia. kr. kun et mulehår bedre end den
aftalte realvækst på +1,2 mia. kr. i VLAK ´s sidste kommuneaftale (ØA 19). 34
33

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 2 øverst. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf

34

) Kommuneaftale 2019.
https://im.dk/media/7289/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019.pdf
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Problemet med disse i økonomiaftalerne angivne ”aftalte realvækster” er ydermere, at
det - som fremgået - ikke blot er i 2023, at kommunerne har været ramt af udækkede
udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde. Disse udgiftsstigninger begyndte
allerede under VLAK i 2019 og har siden – som vist – optrådt i alle årene frem til i dag.
Gennemgående har S – regeringen ikke villet afsætte midler i kommuneaftalerne til at
dække dem. Dermed er de reelle vækstrater (= ”aftalt realvækst” minus udgiftsstigning
på det specialiserede socialområde) i kommuneaftalerne under S regeringen i de fleste
af aftaleårene reduceret betragteligt.
Tabel: Aftalte realløft af kommunernes serviceramme ØA 19 – ØA 23 35 , korrigeret for
udækkede udgiftsstigninger 2019 – 2023 på det specialiserede socialområde. 36
ØA19

”Aftalt realvækst”
1,2
i kommuneaftaler
Udækket
-0,8
udgiftsstigning på
det spec.
socialområde, jf.
foran
Reelt løft efter
+0,4
merudgifter på
spec. socialområde
Note: * = forventet.

35

) Jf.

ØA20

ØA21

ØA22

ØA23

Gns.
ØA20 – ØA23

1,7

1,5

1,4

1,3

1,5

-0,3

-1,6

-0,8

-0,9

-0,9

1,4

-0,1

0,6 *

0,4 *

0,6

Kommuneaftale 2019 https://im.dk/media/7289/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019.pdf
og kommuneaftale 2020 https://www.regeringen.dk/media/7248/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2020.pdf og kommuneaftale 2021 https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2021.pdf og kommuneaftale 2022 https://fm.dk/media/24833/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2022.pdf og kommuneaftale 2023.https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2023.pdf
36
) Jf. KL: Flere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får udgifterne til at stige.
30.05.22
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-komplekse-psykiskeproblemer-og-handicap-faar-udgifterne-til-at-stige/
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For S – regeringens valgperiode fra 2020 til 2023 som helhed har der nærmere bestemt
været tale om, at ”realvæksten” i kommuneaftalerne fra et årligt gennemsnit på +1,5
mia. kr. på grund af udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde reelt
mere end halveres til i gennemsnit + 0,6 mia. kr. Heri placerer aftalen for 2023 sig kun
en anelse bedre, idet det reelle løft stadig er ringere end i 2020 og 2022, men dog bedre
end 2021.
Men i alle årene – bortset fra 2020 – har kommunerne således skullet ud og spare på
kernevelfærden for at finansiere de udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde,
som S regeringen ikke har ville give dækning for i kommuneaftalerne. Det må som
anført også forventes at blive tilfældet i 2023.
Summa summarum: Det er vedr. kommuneaftalen for 2023 i sig selv dermed samlet set
evident, at den er en af de ringeste de seneste 5 år og reelt ikke bedre end VLAK’s
aftale fra 2019.

Kommuneaftalen for 2023 opfylder i sig selv ikke målene for løft
af velfærden i ”Forståelsespapiret”?
I det følgende søges vurderet, i hvilket omfang kommuneaftalen for 2023 så opfylder
målene i ”Forståelsespapiret, dels vedr. at opfylde demografiske træk, dels vedr. at
hente ind på det ressourceefterslæb for den kommunale velfærd, som borgerlig
økonomisk politik har affødt siden 2010, jf. længere frem?

Mål om demografiske træk opfyldes ikke.
Målet fra ”Forståelsespapiret” om, at pengene følger med til stigende antal ældre og
børn dvs. om at opfylde det umiddelbare demografiske træk, som i 2023 udgør 1,25
mia. kr., realiseres af ØA 23 i sig selv – med nød og næppe –, når vi alene ser på den
angivne, ”aftalte realvækst”. men: Reelt sikrer kommuneaftalen for 2023 imidlertid i sig
selv ikke opfyldelse af det (umiddelbare) demografiske træk pga. den manglende
dækning af stigende udgifter til det specialiserede socialområde, hvorved den reelle
vækst i 2023 på + 1,3 mia. kr. - jf. foran - forventes reduceret til + 0,4 mia. kr., hvilket
er langt under det umiddelbare demografiske træk.
Hvad angår det fulde demografiske træk er opfyldelse heraf som tidligere beskrevet
væsentlig for, om den kommunale velfærd opdateres og videreudvikling i takt med
velstandsudviklingen og udviklingen i den private servicesektor. Dette træk udgør i

34

2023 i alt 3 mia. kr., hvilket ØA 23 i sig selv selvsagt er endnu længere fra at opfylde.
Bare fra den i ØA 23 angivne ”aftalte realvækst” og op til det fulde demografiske træk
mangler der -1,7 mia. kr. Og der er endnu længere fra det reelle løft (fratrukket
udgiftsstigning på det spec. soc. omr.) på + 0,4 mia. kr., i forhold til hvilket mankoen
vokser til – 2,6 mia. kr.
Figur: Umiddelbart 37 og fuldt demografisk træk 2023 38 , ”aftalt realvækst” og reelt løft
(minus spec. soc. Omr.) i ØA 23 (jf. foran) og manko mellem reelt løft og umiddelbart
respektive fuldt dem. træk.

Summa summarum: Kommuneaftalen for 2022 opfylder således klart ikke målet fra
”Forståelsespapiret” om at dække demografien.

37

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen (V).
tabel 1. Finansministeriet, 26.10.20
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
38
) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra
Rune Lund (EL)
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm

35

Der er heller ikke ”yderligere midler” i ØA 23 i sig selv til at hente ind
på efterslæbet siden 2010?
Grundet den borgerlige økonomiske politik i 10’erne, der for at skaffe rum til
skattelettelser sparede på velfærden, har der 2010 til 2019 udviklet sig et betydeligt
ressourceefterslæb for den kommunale velfærd i forhold til de demografiske træk.
Efterslæbet i forhold til umiddelbart demografisk træk 2010 til 2019 udgjorde i 2019 i
alt - 15 mia. kr. = der mangler 18 mia. kr. i at opfylde periodens umiddelbare
demografiske træk 39 .
De i aftalerne angivne, ”aftalte realvækster” 2020 - 23 giver i første omgang ud over det
umiddelbare demografiske træk en mindre reduktion i efterslæbet fra 2019, men når de
udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde regnes ind og vi kommer
ned til de reelle løft, så er der samlet set tværtimod tale om, at efterslæbet siden 2010
vokser til -17,2 mia. kr. pr. ØA 23.

39

) Kilde:

Opjustering i forhold til egen tidligere beregning i Lund, Henrik Herløv: Langsom
nedsmeltning af velfærden (rapport I): Udhulingen af velfærdsservice 2010 –
2019.https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1velfaerdsservice.pdf Opjusteringen er indeholdt i Lund, Henrik Herløv: Udligningsreform og
økonomiaftaler 2021.https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2020/08/Udligningsreformogoekonomiaftaler2021.pdf og Lund, Henrik Herløv:
Økonomiaftaler 2022. https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2021/09/Kommuneogregionsaftale2022.pdf
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Tabel. I: Umiddelbart demografisk træk 40 , II: angivne ”aftalte realvækster” i
kommuneaftalerne 2020 – 2023 41 og III: difference herimellem. IV: Udækket
udgiftsstigning på det specialiserede socialområde 42 , V: Overskud (+) /underskud (-)
beregnet som III minus IV. Mia. kr., løbende priser.
Mia. kr.

2020

2021

2022

2023

Akk.
2020 - 2023

I. Umiddelbart dem.
træk

1

1

1,25

1,25

4,5

II. ”Aftalt realvækst” i
kommuneaftaler

1,7

1,5

1,4

1,3

5,9

III, Difference (II-I)

0,7

0,5

0,15

0,05

+1,4

IV. Udgiftsstigning
spec. soc. område

-0,3

-1,6

-0,8 *

-0,9 *

-3,6

V. Overskud (+)
/underskud (-) (III-IV)

+0,4

-1,1

-0,65

-0,85

-2,2

Note: * = forventet
Vedr. at hente ind på efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk er svaret endnu
mere klart negativt. Efterslæbet 2010 -2019 i forhold til det fulde demografiske træk
udgjorde i 2019 i alt - 30 mia. kr. 43
40

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1.
Finansministeriet, 26.10.20
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
41
) Jf. kommuneaftale 2020 https://www.regeringen.dk/media/7248/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2020.pdf og kommuneaftale 2021 https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2021.pdf og kommuneaftale 2022 https://fm.dk/media/24833/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2022.pdf og kommuneaftale 2023.https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2023.pdf
42
) Jf. KL: Flere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får udgifterne til at stige.
30.05.22
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-komplekse-psykiskeproblemer-og-handicap-faar-udgifterne-til-at-stige/
43
) Kilde: Opjustering i forhold til egen tidligere beregning i Lund, Henrik Herløv: Langsom
nedsmeltning af velfærden (rapport I): Udhulingen af velfærdsservice 2010 – 2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1velfaerdsservice.pdf Opjusteringen er indeholdt i Lund, Henrik Herløv: Udligningsreform og
økonomiaftaler 2021.https://henrikherloevlund.dk/wp-
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De i kommuneaftalerne 2020 – 2023 angivne ”aftalte realvækster” modsvarer imidlertid
i sig selv langt fra det løbende fulde demografiske træk, der årligt i gennemsnit i 20’erne
har en størrelse af 3 mia. kr.
Hertil kommer, at de reelle løft efter fraregning af udækkede udgiftsstigninger på det
specialiserede socialområde som fremgået er endnu lavere. Samlet øges herved
efterslæbet 2010 til 2019 i forhold til fuldt demografisk træk fra -30 til –39,7 mia. kr.
Tabel. I: Fuldt demografiske træk 44 , II: Angivne ”aftalte realvækster” i
kommuneaftalerne 2020 – 2023 45 og III: Difference mellem II og I. IV: Udækket
udgiftsstigning på det specialiserede socialområde 46 , V: ”Overskud” (+) /”underskud”
beregnet som III minus IV. Mia. kr., løbende priser.
Mia. kr.

2020

2021

2022

2023

Akk.
2020 - 2023

I. Fuldt dem. træk

3

3

3

3

12

II. ”Aftalt realvækst” i
kommuneaftaler

1,7

1,5

1,4

1,3

5,9

III, Difference (II-I)

-1,3

-1,5

-1,6

-1,7

-6,1

IV. Udgiftsstigning
spec. soc. område

-0,3

-1,6

-0,8 *

-0,9 *

-3,6

content/uploads/2020/08/Udligningsreformogoekonomiaftaler2021.pdf og Lund, Henrik Herløv:
Økonomiaftaler 2022. https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2021/09/Kommuneogregionsaftale2022.pdf
44

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra
Rune Lund (EL)
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
45
) Jf. kommuneaftale 2020 https://www.regeringen.dk/media/7248/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2020.pdf og kommuneaftale 2021 https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2021.pdf og kommuneaftale 2022 https://fm.dk/media/24833/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2022.pdf og kommuneaftale 2023.https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2023.pdf
46
) Kilde: KL: Flere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får udgifterne til at
stige. 30.05.22
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-komplekse-psykiskeproblemer-og-handicap-faar-udgifterne-til-at-stige/
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V. Overskud (+)
/underskud (-) (III-IV)

-1,6

-3,1

-2,4

-2,6

-9,7

Note: * = forventet
Summa summarum: Kommuneaftalen for 2023 og de foregående kommuneaftaler
henter i sig selv ikke ind på efterslæbet siden 2010, hverken i f. t. umiddelbart
demografisk træk og slet ikke i forhold til fuldt demografisk træk. Aftalerne i sig selv
øger – navnlig på grund af manglende dækning af udgiftsstigninger på det
specialiserede socialområde – tværtimod efterslæbene fra 10’ erne. Kommuneaftalerne
2020 til 2023 i sig selv kan således langt fra siges at opfylde målene for løft af
velfærden i ”Forståelsespapiret”.

DEL II: S- regeringens stædige fastholdelse af
budgetloven vil medføre fortsatte merbesparelser i
kommunerne i 2023 og kommende år.
47 48

Efter flere års udskydelse og efter omfattende kritik fra fagbevægelse og kommuner af
den hidtidige lov blev der i forsommeren 2022 gennemført en revision af Budgetloven
49
, som imidlertid kun ændrede en eneste sætning i loven og hvor S regeringen navnlig
stædigt fastholdt Budgetlovens rigide ramme – og sanktionsstyring i forhold til
kommunerne.
I det følgende redegøres først kort for Budgetlovens hidtidige funktion og
skadevirkninger. Dernæst analyseres kort revisionen og udsigterne til fortsatte
merbesparelser i kommunerne diskuteres. Hvilket er relevant i denne sammenhæng,
fordi sådanne fortsatte merbesparelser yderligere vil udhule løftet i kommuneaftalen for
2023 (i forhold til foran opgjort) og i fremtidige økonomiaftaler.

47

) Dette afsnit uddybes i selve rapporten i del II.

) Denne del trækker på Lund, Henrik Herløv: Budgetloven – revideres eller afskaffes? Jan, 2020.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/BudgetlovRevision.pdf
48

49

) Lovforslag nr. L 198: Forslag om revision af Budgetloven. 05.05.22
https://www.folketingstidende.dk/samling/20211/lovforslag/L198/20211_L198_som_fremsat.pdf
Vedtaget forslag om ændring af Budgetloven. 09.06.22.
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/lovforslag/l198/20211_l198_som_vedtaget.pdf
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Budgetlovens hidtidige funktion.
Budgetloven kom ind i dansk lovgivning som følge af, at SRSF- regeringen i 2012
valgte at tilslutte Danmark til EU ’s ”Finanspagt” 50 , hvorved Danmark blev forpligtet
til at gennemføre en national lovgivning med det mål for finanspolitikken ”at sikre
balance eller overskud” 51 . Hvilket i Budgetloven indtil nu har været defineret ved, at
det statslige ”strukturelle” underskud ikke må overskride en nedre grænse på - ½ pct. af
BNP 52 . Budgetloven er dog på dette punkt blevet overhalet af EU-kommissionen, som
i 2017 hævede underskudsgrænsen til – 1 pct. 53 . Måden denne stramme finanspolitik
er blevet gennemsat i den økonomiske politik i Danmark, har været gennem indførelsen
af et stramt rammestyringssystem for henholdsvis den statslige, den regionale og den
kommunale sektor med samt gennem vedtagelse af rigide sanktioner for overtrædelser
heraf.
Tabel: Budgetlovens sanktionsmekanismer overfor kommunerne. 54

50

) Jf,

Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den
Økonomiske og Monetære Union (Finanspagten). Retsinformation.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144999&exp=1
51
) Jf. Retsinformation: Budgetlov, § 1.
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=142466
52

) Retsinformation:

Budgetloven, §2, stk. 2.
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=142466
53

) Jf.

Det Økonomiske Råd: Baggrundsnotat til Budgetloven og finanspolitiske rammer, s. 8. Dansk
Økonomi, efterår 2019
https://dors.dk/files/media/rapporter/2019/e19/kapitel_3/e19_kap._iii_samlet_baggrundsnotat.pdf
54
) Finansministeriet: Erfaringer med Budgetloven 2014 – 2020, s. 58, boks 3.3.
https://fm.dk/udgivelser/2022/april/erfaringer-med-budgetlov-2014-2020/
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Budgetlovens skadevirkninger.
Dette stramme udgiftsstyringssystem har holdt både den samlede finanspolitik og –
navnlig – kommunerne i en økonomisk spændetrøje. Det har dels overordnet set været
til skade for den nationale økonomisk-politiske handlefrihed, hvor det har begrænset
muligheder på kort sigt for at føre krisepolitik 55 og for at gennemføre langsigtede
investeringer, fx i grøn omstilling. 56 Men dels – og navnlig – har det stramme
udgiftsstyringssystem været til skade for kommunernes økonomiske handlerum.
For det første har det i gennem 10’ erne har tvunget kommunernes økonomi ind i stadig
strammere statslige rammer for de kommunale serviceudgifter. Rammer, der som følge
af en borgerlig økonomisk sparepolitik, blev sænket mere og mere gennem det meste af
10’erne.
Hermed udviklede der sig et voksende gab mellem rammerne og så voksende
udgiftspres i kommunerne bl.a. på grund af den demografiske udvikling, hvilket har
bidraget til at udhule serviceniveau og standard i kommunal velfærdsservice.

55

) Jf. Madsen, Allan Lyngsø: Budgetlov hæmmer mulighed for god krisepolitik, s. 2 for oven. FH,
25.10.19.
https://fho.dk/blog/2019/10/25/budgetlov-haemmer-mulighed-for-god-krisepolitik/
56

) Jf. Lykketoft, Mogens: Budgetloven står i vejen for den grønne omstilling. Information, 25.11.19.
https://www.information.dk/indland/2019/11/mogens-lykketoft-budgetloven-staar-vejen-groenneomstilling
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Figur: Udvikling i kommunernes serviceramme 2010 – 2022 (aftalte
nettodriftsudgiftsramme) samt yderligere løft af kommunernes serviceudgifter under det
statslige delloft (ikke under den kommunale ramme). Mia. kr., 2022 – priser. 57

Denne gennem det meste af 10’erne stadige strammere spændetrøjes skadevirkninger på
kommunernes økonomi er blevet forstærket af det rigide sanktionssystem, der har haft
som konsekvens, at kommunerne for at undgå ”dummebøder” først ved budgetlægning i
forhold til rammerne og dernæst i forbruget (regnskabet) i forhold til budgetterne har
lagt sig på den sikre side med ”betydeligt luft” op til rammer respektive budgetter.
Hvilket har været ensbetydende, at kommunerne i betydeligt omfang har sparet mere
end påkrævet. Siden 2010 har dette medført samlede merbesparelser på mere end – 33
mia. kr.

57

) Kilde: FIU 2020 - 2021 - Aktstykke 305 § 7 Bilag 1 Endeligt svar på spørgsmål 3, side 2, tabel 1.
Finansministeriet 23.06.21. Spørgsmålet stillet af Rune Lund (EL).,
https://www.ft.dk/samling/20201/aktstykke/aktstk.305/spm/1/svar/1796210/2420486.pdf
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Figur: Årlig merbesparelser på kommunernes serviceområde 2010 til 2022 – mia.
kr., 2022 PL-niveau. 58

Revision fastholder stædigt Budgetlovens økonomiske
spændetrøje om kommunerne.
Denne selvvalgte spændetrøje om finanspolitik og udgiftsstyring har selvsagt mødt
kraftig kritik. For det første fra fagbevægelsen, som har ønsket de snævre bindinger på
arbejdsløshedsbekæmpelse og grøn omstilling væk - eller i det mindste udvidet ved at

58

) Kilde: FIU 2020 - 2021 - Aktstykke 305 § 7 Bilag 1 Endeligt svar på spørgsmål 3, side 2, tabel 1.
Finansministeriet 23.06.21. Spørgsmålet stillet af Rune Lund (EL).,
https://www.ft.dk/samling/20201/aktstykke/aktstk.305/spm/1/svar/1796210/2420486.pdf
Vedr. afvigelse regnskab – budget 2011 – 2019 er kilde: Finansministeriet: Erfaringer med
Budgetloven, tabel 2.2., s. 59 øverst.
https://fm.dk/udgivelser/2022/april/erfaringer-med-budgetlov-2014-2020/
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følge EU – kommissionen og hæve underskudsreglen fra -½ pct. til – 1 pct. af BNP. 59
Og spændetrøjen er af kommunerne blevet ønsket lempet gennem indførelse af flerårige
rammer, således at underskud/overskud kan udjævnes og merbesparelser dermed undgås
eller i hvert tilfælde begrænses. 60
I betragtning af den vedholdende kritik og de igen og igen fremførte krav om lempelser
i Budgetloven er det uhyre sparsomt, hvad der så kom ud af revisionen. S – regeringen
lempede ganske vist handlerummet for den overordnede finanspolitik ved at tilpasse
underskudsgrænsen i Budgetloven til EU – kommissionens anbefaling dvs. ved at hæve
den til – 1 pct. af BNP. Hvilket kunne se ud som en imødekommelse af fagbevægelsen.
Men reelt udvides det økonomiske råderum hermed alligevel ikke, fordi ændringen
gennemføres som led i ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik”, hvori
det samtidig blev besluttet at båndlægge det herigennem øgede råderum til frem til 2033
at hæve forsvarsudgifterne med 18 mia. kr. 61 .
S regeringen forpassede derimod helt og aldeles den historiske chance for at give
kommunerne mere selvstyre tilbage. Man holdt i forbindelse med revisionen stædigt
fast ved Budgetlovens stramme rammestyring og rigide sanktionssystem, som der ikke
blev ændret et komma i. Dermed må det påregnes, at Budgetlovens skadevirkninger i
form af kommunale merbesparelser vil fortsatte.
Det er ganske vist i de senere år lykkedes kommunerne gennem stærkere koordination
af budgetlægning og økonomistyring at nedbringe niveauet for merbesparelser noget,
men det har dog stadig i de seneste 3 år ligge på mellem - 0,4 og -0,7 mia. kr. svarende
til i årligt gennemsnit - 0,6 mia. kr. Og det er det niveau af merbesparelser, der må
forventes i 2023 og kommende år.

59

) Jf.

Namo, Lawand Hiwa: Juster Budgetloven og få gode ramme om finanspolitikken, s. 2 for oven.
Interview med Lizette Risgaard. FH, 08.10.19.
https://fho.dk/blog/2019/10/08/juster-budgetloven-og-faa-gode-rammer-om-finanspolitikken/
Kristian Wendelboe, direktør i KL: ” Rigid budgetlov og presset økonomi sætter velfærden under
pres”. Altinget, 05.11.19.
https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/kl-lukket-ministeriel-skrivebordsoevelse-maa-ikke-foere-tilbudgetlovens-revision
60

) Jf.

61

) Jf.

S, V, K, RV og SF: Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik.
https://www.regeringen.dk/nyheder/2022/nationalt-kompromis-om-dansk-sikkerhedspolitik/
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Herved vil kommuneaftalen for 2023 naturligvis i sig selv blive yderligere udhulet.
Efter modregning af udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, men inkl. løft
i forbindelse med Sundhedsreformen, udgjorde det reelle løft i ØA 23 kun +0,6 mia. kr.
Dette risikerer nu i løbet af 2023 at blive reduceret yderligere til ren nulvækst, hvis der
– forventeligt - indtræffer kommunale merbesparelser i 2023 i samme størrelsesorden
som de seneste år.
Summa summarum: S – regeringen har forpasset en historisk chance for at bløde op på
den rigide udgiftsstyring af kommunerne og som følge af fastholdelsen af Budgetlovens
kriterier for kommunerne kan merbesparelserne påregnes at fortsætte.

DEL III: Kun støttepartiernes finanslovspenge holder
skindet på næsen for den kommunale velfærd.
62 63

Men tilførslen af økonomiske midler til kommunal velfærd har – heldigvis for
velfærden – ikke begrænset sig til kommuneaftalerne. Der er herudover givet yderligere
bevillinger til den kommunale velfærd i alle finanslovsaftalerne fra 2020 til 2022. Disse
må derfor inddrages for at kunne opgøre de samlede løft for kommunal velfærd under S
regeringen.
I det følgende redegøres først for omfanget af sådanne ”finanslovspenge” og
betydningen heraf for de årlige løft for kommunal velfærd. Dernæst analyseres, hvordan
det samlede løft for kommunale serviceudgifter, inkl. finanslovspenge, tegner sig i
forhold til umiddelbart og fuldt demografisk træk. Og endelig opgøres, hvorvidt
kommuneaftalerne så har hentet ind på efterslæbet siden 2010, når de yderligere
finanslovspenge lægges oveni.

62

) Dette afsnit uddybes i selve rapporten i del III.

) Denne del trækker på Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden – Udhulingen af
velfærdsservice. https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1velfaerdsservice.pdf, som er justeret i Lund, Henrik Herløv: Kommuneaftalen for 2022.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2021/09/Kommuneogregionsaftale2022.pdf
63

45

Omdrejningspunktet for vurderingen af de to sidste punkter vedr. ØA 23 og
forudgående aftaler, men nu inkl. finanslovspenge, er igen Forståelsespapiret. Og vi vil
– som i del I - igen først opgøre løftet som den i aftalerne angivne, ”aftalte realvækst”,
dernæst som det reelle løft efter modregning af udækkede udgiftsstigninger på det
specialiserede socialområde.

Betydelige finanslovsløft til kommunal velfærd 2019 – 2023.
Der er samlet over finanslovsaftalernes givet betydelige beløb til kommunal velfærd.
Samlet set hæver de aftalte ”realvækster” i kommuneaftalerne + ekstra finanslovspenge
velfærden med + 16,8 mia. kr. fra 2019 til 2023 og alene i S – regeringens valgperiode
med akkumuleret + 14,7 mia. kr.
Finanslovspenge udgør heri op mod 60 procent af de tilførte midler til kommunal
velfærd i perioden og dermed vejer betydeligt tungere i de kommunale budgetter end de
”aftalte realløft” i kommuneaftalerne.
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Tabel: I: ”Aftalte realvækster” i kommuneaftaler 64 , II: Ekstra finanslovsbevillinger i
perioden 65 og III: Sum (I+II). IV: Udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde 66 og V: Reelt løft, opgjort som III minus IV. Mia. kr., løbende priser.
Mia. kr.

2019

2020

2021

2022

2023

Akk.
2019-23

Akk.
2020-20

I. Aftalt realvækst i
kommuneaftale
II. Finanslovspenge

1,2

1,7

1,5

1,4

1,3

7,1

5,8

1,6

1,3

2,1

1,9

2,8*

9,7

8,1

III. I ALT (I+II)

2,8

3,0

3,6

3,3

4,1

16,8

13,9

IV.
Udgiftsstigninger
det spec. socialomr.
V. Reelt løft (III-IV)

-0,8

-0,3

-1,6

-0,8 **

-0,9 **

-4,4

-3,5

+2

+2,7

+2

+2,5

+3,2

12,4

10,4

Note: * Foreløbig, idet FL 23 ikke foreligger
** forventet

64

) Jf. Kommuneaftale 2019 https://im.dk/media/7289/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019.pdf
og kommuneaftale 2020 https://www.regeringen.dk/media/7248/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2020.pdf og kommuneaftale 2021 https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2021.pdf og kommuneaftale 2022 https://fm.dk/media/24833/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2022.pdf og kommuneaftale 2023.https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2023.pdf
65
) Jf. aftale mellem VLAK – regeringen og DF om finansloven for 2019.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringenog-dansk-folkeparti/ og Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf og Aftale mellem S –
regeringen og RV, SF og EL om finansloven for 2021.
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groengenopretning.pdf og finanslovsaftale 2022 https://fm.dk/udgivelser/2022/februar/finansloven-for-2022/
66
) Jf. KL: Flere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får udgifterne til at stige.
30.05.22
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-komplekse-psykiskeproblemer-og-handicap-faar-udgifterne-til-at-stige/
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Finanslovspenge skaber bedre balance i kommunerne mellem
ressourcer og udgiftsbehov.
Som vist foran var ØA 23 i sig selv var i voldsomt underskud i forhold til kommunernes
udgiftsbehov. Med de ekstra finanslovsmidler dækkes udgiftsbehov bedre, selv efter
modregning af den forventede udgiftsstigning på det specialiserede socialområde.
Figur: Samlet ressourcetilgang til kommunal velfærd (ØA 23 + finanslovspenge)
kontra udgiftsbehov 2023 68.

67

Og ØA 23 fremstår også bedre i sammenligning med de forudgående kommuneaftaler,
når ekstra finanslovspenge lægges oveni.

67

) Jf. foranstående tabel

68

) Jf. del I.
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Figur: Samlet løft af kommunal velfærd 2019 til 2023, beregnet som ”aftalt realvækst”
+ ekstra finanslovsbevillinger i årene. 69 Mia. kr., løbende priser.

Dette gælder stadig selvom de udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde fraregnes.
Figur: Samlet reelt løft til kommunal velfærd 2019 til 2023, beregnet som ”aftalt
realvækst” i kommuneaftalerne + ekstra bevillinger over finanslove minus
udgiftsstigning på det specialiserede socialområde. Mia. kr., årets priser.
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) Jf. foranstående tabel.

2020

2021

2022

2023

49

Finanslovspenge sikrer bedre opfyldelse af ”Forståelsespapiret”.
Først ser vi på opfyldelsen af demografiske træk, dernæst på reduktion af efterslæbet
siden 2010.

Mål om demografiske træk opfyldes med finanslovsmidler.
Når de udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde regnes ind, er de
reelle løft i kommuneaftalerne i sig selv – jf. del I - gennemgående langt under de
demografiske træk, som vi så i del I. Men de ekstra bevillinger til kommunal velfærd fra
finanslovsaftalerne 2020 til 2023 gør at den kommunale velfærd bedre kan holde
skindet på næsen.
Inkl. foreliggende finanslovsbevillinger i 2023 (vi kender i skrivende stund ikke FL23)
udgør det samlede reelle løft i 2023 i alt + 3,2 mia. kr., hvilket overgår det
umiddelbare/enkle demografiske træk på 1,25 mia. kr. Finanslovspenge sikrer altså
opretholdelse af standard og serviceniveau i kommunal velfærd.
Også i forhold til det fulde demografiske træk på i 2023 3 mia. kr. gør finanslovspenge
forskellen fra et stort ”underskud” i ØA 23 i sig selv, jf. foran, til et lille overskud på
+0,2 mia. kr. Inkl. finanslovspenge er løftet til den kommunale velfærd i 2023 altså
tilstrækkeligt stort til også at sikre opdatering og fornyelse af den kommunale velfærd.
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Figur Reelt løft i ØA 23, inkl. finanslovspenge, minus udgiftsstigninger på det
specialiserede socialområde 70 , i forhold til umiddelbart 71 og fuldt demografisk træk 72.

Her gælder dog, at med sandsynlige merbesparelser i 2023 som følge af Budgetlovens
videreførelse, så reduceres overskuddet i forhold til umiddelbart demografisk træk
formentlig i 2023 til +1,55 mia. kr. og overskuddet i forhold til det fulde demografiske
træk elimineres til et lille underskud på -0,2 mia. kr. 73
Men summa summarum: Hvad angår at opfylde de demografiske træk, så sikrer
støttepartiernes finanslovspenge, at ”Forståelsespapiret” opfyldes.

70

) Jf. foranstående tabel

71

) Kilde:

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen (V).
tabel 1. Finansministeriet, 26.10.20
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
72
) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra
Rune Lund (EL)
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
73

) Jf. del II.
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Finanslovspenge gør også en forskel, hvad angår at reducere efterslæbet
siden 2010.
Det er som formuleret i ”Forståelsespapiret” ikke blot vigtigt, at pengene følger de
demografiske træk, men også at der afsættes yderligere midler, så der optimalt kan
hentes ind på efterslæbet siden 2010.
Vi så i del I, hvordan de reelle løft i kommuneaftalerne i sig selv minus udækkede
udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde ikke var tilstrækkeligt til at hente
ind på efterslæbet siden 2010., som tværtimod voksede både i forhold til det
umiddelbare/enkle demografiske træk og i forhold til det fulde/udvidede demografiske
træk.
Finanslovspengene gør også her en forskel. Hvad angår efterslæbet i forhold til
umiddelbart demografisk træk, så udgør det samlede, reelle velfærdsløft i
kommuneaftaler + finanslovsløft i alt 14 mia. kr., hvilket i forhold til et for perioden
som helhed samlet umiddelbart demografisk træk på i alt 4,75 mia. kr. overstiger det
demografiske træk med +9,25 mia. kr.
MEN: Som vi har set forstyrrer de udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde billedet af et ellers betydeligt løft til den kommunale velfærd i perioden
2020 til 2023. Hvad der kunne have været en reduktion i efterslæbet siden 2010 på op
mod 10 mia. kr. skrumper efter modregning af disse udgiftsstigninger til lidt over det
halve: + 6 mia. kr. Hermed udgør den reelle reduktion i efterslæbet siden 2010 i forhold
til umiddelbart demografisk træk et fald fra -15 mia. kr. til -9 mia. kr.
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Tabel. I: Umiddelbart dem. træk 74 , II: ”Aftalt realvækst” i kommuneaftaler 75 , III:
Yderligere finanslovsmidler 76 , IV: Difference samlet løft minus dem. træk (II+IIII). V. Udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde 77 og VI: Reelt nettoløft
(IV-V). Mia. kr., løbende priser.
2020-2022

2023

I alt 2020- 23

I. Umiddelbart dem. træk -

3,25

1,25

4,5

II. ”Aftalt realvækst” i kommuneaftale

4,6

1,3

5,9

III. Yderligere finanslovslovspenge

5,3

2,8
(foreløbigt)

8,1

IV. Difference (II + III – I)

+6,7

+2,9

+9,6

V. Udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde

-2,7

-0,9
(prognose)

-3,6

VI. Reelt nettoløft (IV - V) (Overskud = +,
underskud = -)

+4,0

+2,0

+6,0

Dette må stadig anerkendes for at være et pænt indhug i efterslæbet siden 2010.

74

) Kilde: Svar

på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen (V).
tabel 1. Finansministeriet, 26.10.20
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
75
) Jf. Kommuneaftale 2019 https://im.dk/media/7289/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019.pdf
og kommuneaftale 2020 https://www.regeringen.dk/media/7248/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2020.pdf og kommuneaftale 2021 https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2021.pdf og kommuneaftale 2022 https://fm.dk/media/24833/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2022.pdf og kommuneaftale 2023.https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2023.pdf
aftale mellem VLAK – regeringen og DF om finansloven for 2019.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringenog-dansk-folkeparti/ og Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf og Aftale mellem S –
regeringen og RV, SF og EL om finansloven for 2021.
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groengenopretning.pdf og finanslovsaftale 2022 https://fm.dk/udgivelser/2022/februar/finansloven-for-2022/
77
) Jf. KL: Flere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får udgifterne til at stige.
30.05.22
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-komplekse-psykiskeproblemer-og-handicap-faar-udgifterne-til-at-stige/
76

) Jf.
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Hvad angår at hente ind på efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk, som pr. 2019
udgjorde 30 mia. kr., så indebar kommuneaftalen i sig selv, at dette voksede stærkt, jf.
del I.
Finanslovspenge kan dog her ikke vende underskud til overskud. Efter modregning af
udgiftsstigningerne på det specialiserede socialområde er der ikke tale om nogen reel
reduktion i efterslæbet siden 2010 i forhold til fuldt demografisk træk, men om en lille
stigning i efterslæbet med -2 mia. kr. fra -30 mia. kr. ult. 2019 til -32 mia. kr. pr. ØA 23.
Tabel. I: fuldt dem. træk 78 , II: ”Aftalt realvækst” i kommuneaftaler 79 , III:
Yderligere finanslovsmidler (48), IV: Difference samlet løft minus dem. træk (II+IIII). V. Udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde 80 og VI: Reelt nettoløft
(IV-V). Mia, kr., løbende priser.
Mia. kr.

2020-2022

2023

I alt 2020- 2023

I. Fuldt dem. træk -

9,0

3,0

12

II. ”Aftalt realvækst” i
kommuneaftale

4,6

1,3

5,9

III. Yderligere finanslovslovspenge

5,3

2,8
(foreløbigt)

8,1

IV. Difference (II + III – I)
(Overskud = +, underskud = -)

+0,9

+1,1

+2,0

V. Udgiftsstigninger på det

-2,7

-0,9

-3,6

78

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra
Rune Lund (EL)
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
79

Jf. Kommuneaftale 2019 https://im.dk/media/7289/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019.pdf
og kommuneaftale 2020 https://www.regeringen.dk/media/7248/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2020.pdf og kommuneaftale 2021 https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2021.pdf og kommuneaftale 2022 https://fm.dk/media/24833/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2022.pdf og kommuneaftale 2023.https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2023.pdf
80
) Jf. KL: Flere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får udgifterne til at stige.
30.05.22
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-komplekse-psykiskeproblemer-og-handicap-faar-udgifterne-til-at-stige/
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specialiserede socialområde
VI. Reelt nettoløft (IV- V) (afrundet)

(prognose)
-1,8

+0,2

-1,6

Summa summarum: Takket være de ekstra bevillinger til kommunal velfærd fra
finanslovsaftalerne opfyldes målene for løft af velfærden i ”Forståelsespapiret” et
godt stykke henad vejen.

AFRUNDING.
Kommuneaftalen for 23 har således lige så lidt som de forudgående kommuneaftaler,
som S regeringen har indgået, i sig selv sikret den kommunale velfærds opretholdelse
og opdatering og har i sig selv heller ikke bidraget til at hente ind på det store
ressourceefterslæb for kommunal velfærd, som borgerlig økonomisk politik i 10’erne
medførte.
Det skyldes primært, at S regeringen ret systematisk har afvist i økonomi-aftalerne at
dække kommunernes udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde. De huller i
budgetterne, som dette har efterladt og stadig efterlader, har tvunget kommunerne til at
finde finansiering af udgiftsstigningerne hos kernevelfærden dvs. at spare på velfærden
andre steder.
Kommuneaftalerne i sig selv har således på ingen måde opfyldt målene for løft af
velfærden i ”Forståelsespapiret” mellem S – regeringen på den ene side og
støttepartierne EL, SF og RV, hvori det hedder at pengene til velfærden skal følge
demografien og at der herudover skal gives et yderligere løft.
Kun finanslovspenge redder i sidste ende skindet på næsen for den kommunale velfærd.
Den redde af de indrømmelser i form af merbevillinger hertil, som støttepartierne har
opnået og S – regeringen har givet i finanslovsaftalerne 2020 til 2022. Finanslovspengene har for det første betydet bedre balance mellem udgiftsbehov og
ressourcetilførsel i kommunerne i 2023, for det andet sikret opfyldelsen af de
demografiske træk i 2023 og bidrager sammen med de forudgående kommuneaftaler
2020 til 2022 for det tredje et pænt stykke hen ad vejen til at hente ind på efterslæbet
siden 2010.
Finanslovspenge sikrer altså på den ene side et godt stykke henad vejen opfyldelse af
målene i ”Forståelsespapiret” for løft af velfærden. Men medaljen har en anden side. På
grund af, at S regeringen har valgt IKKE at dække udgiftsstigningerne på det
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specialiserede socialområde, må kommunerne for at finde finansiering hertil så spare på
kernevelfærden. Samtidig med at støttepartierne har kæmpet for at udbygge og forny
den kommunale velfærd, betyder S - regeringens underfinansiering af
kommuneaftalerne, at kommunerne tvinges til besparelser på de eksisterende ordninger.
Og frem og tilbage er som bekendt lige langt. Finanslovspengene betyder alt i alt dog
stadig samlet set et reelt nettoløft til den kommunale velfærd i perioden 2020 til 2023,
men dette reelle løft reduceres altså mærkbart af de udækkede udgiftsstigninger.
Hertil kommer det yderligere problem, at revisionen af Budgetloven nok har hævet
grænsen for det samlede offentlige underskud fra ½ til 1 procent af BNP. Men dette
øgede råderum spises op af øgede forsvarsudgifter. Og den økonomiske spændetrøje i
Budgetloven og det heri indeholdte - af kommunerne og fagbevægelsen kritiserede
sanktionsregime - videreføres i 2023, hvilket sandsynligvis - som i tidligere år - tvinge
kommunerne til merbesparelser i regnskabet.
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Illustration: Inddelingen i kommuner i Danmark
81)

81

) Kilde: https://sundhedsmonitor.dk/nyheder/art8239613/Det-st%C3%A5r-der-om-sundhed-i-kommunernes%C3%B8konomiaftale
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GENEREL
INDLEDNING
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Forståelsespapir og økonomiaftaler.
8. juni 2022 indgik S – regeringen "aftale” med Kommunernes Landsforening om
kommunernes økonomi for 2023 82.
Som i foregående rapporter om kommuneaftalerne indgået under S – regeringen fra og
med 2020 83 vil vi i det følgende sammenholde de af regeringen med de kommunale
organisationer indgåede økonomiaftaler for 2023 med målene for løft af velfærden, som
de fremtræder i ”Forståelsespapiret” 84 mellem S, RV, SF og EL, som banede vejen for
dannelse af den socialdemokratiske mindretalsregering og som må betragtes som
grundlaget for den socialdemokratiske regering
I “Forståelsespapiret” lovede den nye S – mindretalsregering vedrørende ressourcer til
velfærden for det første, at ” at dække det demografiske træk på velfærden, så pengene
følger med i takt med, at der bliver flere børn og ældre.” og for det andet, ” at der skal
sikres et velfærdsløft, der reelt løfter velfærdsniveauet i forhold til idag ”, ”så at
velfærden gradvist udbygges” 85
Det skal præciseres, at disse mål i ”Forståelsespapiret” gælder for hele regeringsperioden og ikke for enkelte aftaler som sådan. Men på den anden side kan disse mål
ikke på sigt opfyldes, hvis de ikke bliver det i væsentligere aftaler undervejs såsom
økonomiaftaler med kommuner og regioner såvel som finanslovsaftaler.

82

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
83

) Jf. Lund, Henrik Herløv: ØKONOMIAFTALERNE FOR 2020 FOR KOMMUNER OG REGIONER: Et løft af velfærden - med
begrænsninger. https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf og
Lund, Henrik Herløv: UDLIGNINGSREFORM OG ØKONOMIAFTALER 2021 FOR KOMMUNER OG REGIONER: Velfærden
holder skinnet på næsen - men stadig stort efterslæb. https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2020/08/Udligningsreformogoekonomiaftaler2021.pdf og Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftale 2022 for
kommuner og regioner: Atter "smallere vej" for velfærden. https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2021/09/Kommuneogregionsaftale2022.pdf
84

) Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten: ”Retfærdig retning for Danmark”.
https://www.altinget.dk/misc/Retf%C3%A6rdig%20retning%20for%20Danmark_2019-06-25_ENDELIG.pdf
85

) Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten: ”Retfærdig retning for Danmark”, s.
9 for oven og s. 12 nederst
https://www.altinget.dk/misc/Retf%C3%A6rdig%20retning%20for%20Danmark_2019-06-25_ENDELIG.pdf
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Forståelsespapirets første mål vedr. løft af velfærden.
”Forståelsespapirets” indeholder således for det første et mål i forhold til velfærden om,
at pengene skal følge befolkningsudviklingen dvs. at det offentlige forbrug til
velfærdsservice skal følge det (umiddelbare/enkle – jf. længere fremme) demografiske
træk.
Det er indledningsvist vigtigt at være opmærksom på, at demografisk træk kan forstås
på to måder: Der er det UMIDDELBARE demografiske træk, hvor ressourcerne til
velfærden direkte følger befolkningens antal og sammensætning, således at der
fastholdes en uændret standard. Og der det FULDE demografiske træk, hvor
ressourcerne til velfærden følger befolkningens velstandsudvikling (= den reale BNPvækst), således at der også er midler til udvikling af velfærden i form af ny eller bedre
service, ny/bedre teknologi og materialer (fx ny medicin) og bedre kvalitet.
Taget bogstaveligt handler målene i ”Forståelsespapiret” alene om, at det umiddelbare
(demografiske – Hhl) træk skal opfyldes. Men opfyldelsen af det fulde demografiske
træk er også vigtigt, for på det beror, om der afsættes ressourcer til nye midler, nyt
udstyr, nye tilbud og bedre kvalitet OG om velfærden økonomisk holder trit med eller
falder bagud for velstandsudviklingen? Derfor vil vi i det følgende undersøge
opfyldelsen af begge dele.

Forståelsespapirets andet mål vedr. løft af velfærden.
For det andet opstiller ”Forståelsespapiret” et mål om, at der skal gives et yderligere løft
- ud over befolkningsudviklingen -, således at velfærdsniveauet løftes reelt i forhold til i
dag. 86
I forhold hertil er problemet imidlertid – som det også korrekt slås fast i
”Forståelsespapiret” – at ”velfærden i en årrække har været underfinansieret”. 87.
86

) Forståelsespapiret, s.12. for neden.
https://www.altinget.dk/misc/Retf%C3%A6rdig%20retning%20for%20Danmark_2019-06-25_ENDELIG.pdf
87

) Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten:
Retfærdig retning for Danmark, s. 9 for oven. 25.06.19.
https://www.altinget.dk/misc/Retf%C3%A6rdig%20retning%20for%20Danmark_2019-06-25_ENDELIG.pdf
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Problemet er, at velfærden igennem 10´erne blev kraftigt udhulet gennem en borgerlig
økonomisk sparepolitik, der medførte et stort ressourceefterslæb for velfærden. 88 Før
der kan tales om, at velfærden reelt forbedres, må den derfor overhovedet først
genoprettes ved, at denne ”underfinansiering” indhentes.
Derfor vil vi i det følgende i relation til dette andet mål i ”Forståelsespapiret”
undersøge, om økonomiaftalerne fra og med 2020 bidrager til, at der hentes ind på dette
ressourceefterslæb fra 2010 til 2019?
I denne forbindelse er det væsentligt at være opmærksom på, at efterslæbet i forhold til
demografiske træk har to dimensioner (ligesom de demografiske træk): Et efterslæb i
forhold til det umiddelbare demografiske træk og et andet (og større) efterslæb i forhold
til det fulde demografiske træk. 89
Taget bogstaveligt handler ”Forståelsespapirets” mål nr. 2 om, at der skal hentes ind på
ressourceefterslæbet i forhold til det (umiddelbare) demografiske træk for den
kommunalt og regionalt leverede velfærd fra perioden 2010 -2019.
Men om der hentes ind på efterslæbet i forhold til det fulde demografiske træk er
væsentligt for, om velfærden opdateres i takt med velstandsudviklingen.
Derfor vil vi undersøge begge dele.

88

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden – Udhulingen af velfærdsservice.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
efterslæbet opjusteret for kommuners og regioners vedkommende i Lund, Henrik Herløv: UDLIGNINGSREFORM OG
ØKONOMIAFTALER 2021 FOR KOMMUNER OG REGIONER: Velfærden holder skinnet på næsen - men stadig stort
efterslæb. https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/08/Udligningsreformogoekonomiaftaler2021.pdf og i
Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftale 2022 for kommuner og regioner: Atter "smallere vej" for velfærden.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2021/09/Kommuneogregionsaftale2022.pdf
89

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden – Udhulingen af velfærdsservice.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
efterslæbet opjusteret for kommuners og regioners vedkommende i Lund, Henrik Herløv: UDLIGNINGSREFORM OG
ØKONOMIAFTALER 2021 FOR KOMMUNER OG REGIONER: Velfærden holder skinnet på næsen - men stadig stort
efterslæb. https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/08/Udligningsreformogoekonomiaftaler2021.pdf og i
Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftale 2022 for kommuner og regioner: Atter "smallere vej" for velfærden.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2021/09/Kommuneogregionsaftale2022.pdf
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Problemstilling for denne rapport.
Størstedelen af de offentlige udgifter til velfærd afholdes som bekendt af kommunerne
(1/2) og regioner (1/3).
Det er derfor essentielt for opfyldelsen af den overordnede målsætning fra
”Forståelsespapiret” om løft til velfærden i Danmark generelt, at økonomiaftalerne for
2023 for det første lader velfærdsudgifterne specifikt for kommuner og regioner vokse
med det demografiske træk SAMT om der for det andet er lagt et ekstra udgiftsløft
oveni og hermed tages fat på at indhente ressourceefterslæbet fra perioden 2010 til 2019
for kommunale og regional velfærd.
Hvis det ikke sker i kommuner og regioner, er det vanskeligt at se disse mål opfyldt for
den offentlige sektor som helhed.
Et væsentligt spørgsmål i forbindelse med opgørelsen af størrelsen af det løft, som
regeringen i økonomiaftalerne giver kommunerne, er imidlertid, HVORDAN dette
opgøres. Man kan – som S – regeringen gør i kommuneaftalerne og dertil knyttede
faktaark – tage udgangspunkt i den her angivne, aftalte ”realvækst”, som er det beløb,
som udtrykkeligt i aftalen gives til at øge den kommunale serviceramme. MEN: Siden
2019 spiller en anden faktor ind på løftets reelle størrelse, nemlig at kommunerne har
oplevet betydelige udgiftsstigninger på det såkaldte ”specialiserede socialområde”.
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Tabel: Udgiftsstigninger i regnskab 2019 – 2021 90 + forventet udgiftsstigning 2022
og 2023 92 på det specialiserede socialområde – mia. kr., løbende priser.
2018 til 2019 til 2020 til
2019
2020
2021
Udgiftsstigning

0,8

0,3

1,6

91

2021 til 2022 til IALT
2022 * 2023 * 2019-2023
0,8

0,9

4,4

Note: * = forventet
Det er udgiftsstigninger, som der IKKE i kommuneaftalerne fra regeringens side har
været afsat midler til at dække dvs. disse udgiftsstigninger har været ”udækkede” i
økonomiaftalerne. Kommunerne har derfor været henvist til at spare på kernevelfærden
for at finansiere disse merudgifter, hvorved jo det reelle årlige løft i kommuneaftalerne
jo reduceres tilsvarende.
For hele tiden at kunne sammenholde disse to forskellige måder at opgøre løftet på – det
aftalte løft og det reelle løft – vil vi hele vejen igennem analysen først tage
udgangspunkt i S – regeringens og Finansministeriets måde at opgøre løftet som den i
aftalerne angivne, aftalte ”realvækst”, men dernæst indregne udgiftsstigningerne på det
specialiserede socialområde, således at det reelle løft opgøres som ”realløft” minus
udækkede udgiftsstigninger.
Udover de udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde er der en
anden faktor, som kan undergrave det reelle løft i kommuneaftaler, nemlig
Budgetlovens udgiftsrammer og sanktionsregime, der gennem årene har tvunget
90

) Kilde: Andreasen, Kim: Flere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får
udgifterne til at stige. Momentum, 30. Maj. 2022.
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-komplekse-psykiskeproblemer-og-handicap-faar-udgifterne-til-at-stige/
91
) Egen beregning: Tallet er beregnet som den regnskabsførte udgift i 2021 tillagt den af kommunerne
budgetterede udgiftsstigning fra 2021 til 2022, jf. figuren: Udvikling i udgifter til det specialiserede
socialområde”, s. 7 i Rosenkilde, Kim: Finanslovspenge har reddet bundlinjen for velfærden. Altinget,
09.06.22.
https://www.altinget.dk/artikel/finanslovspenge-har-reddet-bundlinjen-for-velfaerden-til-de-aeldstemen-ikke-til-de-yngste
92
) Jf. Yoon, Christina: Kommunerne får ikke flere penge til sundhed i økonomiaftalen. NB Økonomi,
09.06.22.
https://www.nb-okonomi.dk/2022/06/09/kommunerne-faar-ikke-flere-penge-til-sundhed-ioekonomiaftalen/
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kommunerne til merbesparelser i forhold til regeringens stramme rammer. Derfor
kommunerne også ønsket loven lempet. En revision af budgetloven blev vedtaget 9. juni
2022. Der redegøres i den forbindelse for indholdet af revisionen og det diskuteres,
hvilket konsekvenser, som det måtte få i form af fortsatte, fremtidige merbesparelser, at
lovens regelsæt for kommuner (og regioner) fortsætter uændret.
MEN: Det er i forbindelse med belysningen af opfyldelsen af denne målsætning i
økonomiaftalerne for 2022 en væsentlig yderligere faktor, at der er tradition for – i hvert
fald i S – regeringens periode -, at der over de årlige finanslove 93 gives yderligere
midler til kommuner og/eller regioner, der igennem finanslovsaftalerne tjener som
indrømmelser til støttepartierne. Sådanne midler givet til kommuner og regioner på
finanslovene for 2020, 2021 og 2022 skal derfor også belyses i regnestykket for,
hvordan det står til med opfyldelsen af de demografiske træk og ressourceefterslæbet i
kommuner og regioner siden indgåelsen af ”Forståelsespapiret.”
For på den ene side at kunne indkredse den ”rene” effekt af kommuneaftalerne opgøres i
rapportens Del I løftet i kommuneaftalerne i sig selv. 94 Dernæst udbygges i rapportens
Del III med de årligt givne yderligere finanslovsmidler 95 og hvad de betyder for løftets
størrelse.
Hvad angår 2023 skal i den forbindelse understreges, at det i skrivende stund ikke er
afklaret, om der over finansloven for 2023 tildeles kommuner og regioner yderligere
aftale mellem VLAK – regeringen og DF om finansloven for 2019.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringenog-dansk-folkeparti/ og Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf og Aftale mellem S –
regeringen og RV, SF og EL om finansloven for 2021.
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groengenopretning.pdf og finanslovsaftale 2022 https://fm.dk/udgivelser/2022/februar/finansloven-for-2022/
94
) Jf. Kommuneaftale 2019 https://im.dk/media/7289/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019.pdf
og kommuneaftale 2020 https://www.regeringen.dk/media/7248/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2020.pdf og kommuneaftale 2021 https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2021.pdf og kommuneaftale 2022 https://fm.dk/media/24833/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2022.pdf og kommuneaftale 2023.https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomifor-2023.pdf
95
) Jf. aftale mellem VLAK – regeringen og DF om finansloven for 2019.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringenog-dansk-folkeparti/ og Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf og Aftale mellem S –
regeringen og RV, SF og EL om finansloven for 2021.
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groengenopretning.pdf og finanslovsaftale 2022 https://fm.dk/udgivelser/2022/februar/finansloven-for-2022/
93

) Jf.
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midler udover de i økonomiaftalerne indeholdte? I tidligere finanslovsaftaler under S –
regeringen er der givet flere midler til kommuner og regioner, men spørgsmålet er, hvad
der sker i finanslovsaftalen for 2023 og i givet tilfælde i hvilken størrelsesorden? MEN:
Denne rapport omhandler for året 2023 således alene den mellem regeringen og
kommuner aftale om økonomien i 2023.

Rapportens opbygning.
I denne rapport behandles som anført alene aftalen om kommunernes økonomi for
2023. 96 (ØA 23). Den tilsvarende aftale om regionerne behandles i en særskilt rapport.
Som foran anført må man i opgørelsen af løftet i de årlige økonomiaftaler hele tiden
sammenholde to forskellige måder at opgøre løftet på – mellem det aftalte løft og det
reelle løft.
Derfor vil i analysens del 1 om kommuneaftalen i sig selv og i analysens del 3 om
kommuneaftalen inkl. finanslovspenge hele vejen igennem først tage udgangspunkt i S
– regeringens og Finansministeriets måde at opgøre løftet som det i aftalerne angivne,
aftalte ”realløft”, men dernæst indregne udgiftsstigningerne på det specialiserede
socialområde, således at det reelle løft opgøres som ”realløft” minus udækkede
udgiftsstigninger.
Delrapporten om kommuneaftalen for 2023 er opbygget i 3 dele.

Del I: Kommuneaftalen i sig selv.

96

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf

65

DEL I ser på kommuneaftalen isoleret betragtet (i sig selv) dvs. eksklusive
finanslovspenge. Aftalen sammenlignes med udgiftsbehov og tidligere aftaler – også i
sig selv betragtet, endvidere sammenlignet med demografiske træk og endelig i forhold
til ressourceefterslæbet siden 2010 for den kommunale velfærd - stadig i sig selv
betragtet.
Igennem alle kapitler tages som ovenfor fremført først tage udgangspunkt i S –
regeringens og Finansministeriets måde at opgøre løftet som det i aftalerne angivne,
aftalte ”realløft”, men dernæst indregne udgiftsstigningerne på det specialiserede
socialområde, således at det reelle løft opgøres som ”realløft” minus udækkede
udgiftsstigninger.

I del 1.1. ser på kommuneaftalen isoleret betragtet (i sig selv), sammenlignet med
udgiftsbehov samt tidligere aftaler – også i sig selv betragtet
Indledningsvist redegøres i kap. 1 for hovedindholdet af kommuneaftalen for 2023. Og
dernæst vurderes i kap. 2 løftet i kommuneaftalen for 2023 i sig selv i forhold til
udgiftsbehovet i kommunerne. Videre sammenlignes i kap. 3 ØA 23 med løftet i
kommuneaftalerne dels under VK – regeringen, dels og endvidere med de foregående
kommuneaftaler under S – regeringen: ØA 20, 21og 22 – også isoleret betragtet.
I del 1.2. undersøges forholdet mellem kommuneaftale – stadig i sig selv betragtet –
(dvs. ekskl. og inkl. finanslovsløft) og så de demografiske træk.
Først redegøres i kap. 4 for de generelle demografiske udfordringer til kommunerne
2023 – 2025 og dernæst for det umiddelbare respektive fulde demografiske træk for
kommunale velfærdsservice 2023 – 2025.
Videre undersøges i kap. 5 forholdet mellem kommuneaftalen for 2023 i sig selv
betragtet og så de demografiske træk for 2023 for kommunal velfærdsservice.
Først analyseres forholdet mellem kommuneaftalen for og så det umiddelbare
demografiske træk for 2023 for kommunal velfærdsservice og dernæst forholdet til det
fulde demografiske træk.
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Og endelig undersøges i del 1.3 forholdet mellem kommuneaftalen, igen ekskl.
finanslovsløft og så ressourceefterslæbet for den kommunale velfærd siden 2010.
Først redegøres i kap. 6 for den udhuling af økonomien og dermed af standarden i
kommunal velfærdsservice, som skete i perioden 2010 – 2019.
Og i fortsættelse heraf søges i kap. 7 opgjort det store efterslæb i ressourcetilførslen for
den kommunalt leverede velfærd 2010 – 2019 i forhold til umiddelbart og fuldt
demografisk træk.
Videre analyseres i de to følgende kapitler, hvorvidt og i hvilket omfang dette efterslæb
ændres af kommuneaftale 2019 til 2022.
I kap. 8 analyseres ændringer i perioden i efterslæbet i forhold til umiddelbart
demografisk træk og i kap. 9 analyseres tilsvarende i forhold til det fulde demografiske
træk.
Endelig sammenfattes og konkluderes på DEL I for det første på skidt og kanel vedr.
kommuneaftalen i sig selv og for det andet opfyldelse eller ej af ”Forståelsespapiret”?

Del II: Budgetloven.
Budgetloven har betydning for kommuneaftalen 2023, da den gennem stramme rammer
og navnlig gennem et rigidt sanktionsregime hidtil har betydet merbesparelser i
kommunerne i forhold til de aftalte rammer for de kommunale serviceudgifter.
Budgetloven er i forsommeren 2020 blevet revideret, men i det omfang bestemmelserne
heri for kommunerne fastholdes kan det betyde yderligere udhuling af de i forvejen
beskårne reelle løft for den kommunalt leverede velfærd i kommuneaftalen for 2023.
Kommuner og fagbevægelse har stillet en række forslag til lempelse af Budgetloven op
til en planlagt revision af loven. Denne proces sluttede, da S – regeringen gennem
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Finansministeriet 5. maj fremsatte et lovforslag til revision af Budgetloven 97 - et forslag
som blev vedtaget 9. juni. 98
I det følgende redegøres i kap. 10 for de hidtidige regler i Budgetloven og deres effekt
på kommunernes økonomistyring. Først redegøres for Budgetlovens hovedindhold og
baggrund i EU ’s Finanspagt. 99 Dernæst analyseres kort lovens overordnede
finanspolitiske funktion i form af underskudsregler. Og endelig præsenteres lovens
udgiftspolitiske funktion i form af stramme rammer og sanktioner for navnlig
kommunernes økonomi.
Herefter omhandler kap. 11 konsekvenserne af Budgetloven hidtil. Først undersøges,
hvorledes servicerammerne IKKE er fulgt med udgiftsudviklingen, men igennem 10’
erne tværtimod er blevet udhulet og hermed den kommunale velfærd. Dernæst
analyseres, hvorledes sanktionssystemet har presset kommunerne til merbesparelser i
forhold til de altså i forvejen nok så stramme rammer.
Endelig diskuteres i kap. 12 revisionen af Budgetloven. Først fremlægges, hvilke
ændringer i Budgetloven, som er blevet foreslået/ønsket af kommuner og fagbevægelse.
Dernæst fremlægges, hvilke ændringer loven om revision af Budgetloven rent faktisk
indebærer respektive IKKE indebærer – ændringer som hænger snævert sammen med
det ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” 100. Endelig diskuteres det,
hvilke merbesparelser der måtte være risiko for i 2023, som følge af at Budgetlovens
rammestyring og sanktionsregime for kommunerne fortsætter uændret?

97

) Lovforslag nr. L 198: Forslag om revision af Budgetloven. 05.05.22
https://www.folketingstidende.dk/samling/20211/lovforslag/L198/20211_L198_som_fremsat.pdf
98

) Vedtaget

forslag om ændring af Budgetloven. 09.06.22.
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/lovforslag/l198/20211_l198_som_vedtaget.pdf
99) Jf, Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære
Union (Finanspagten). Retsinformation. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144999&exp=1
100

) S – regeringen, Venstre, Konservative, Radikale Venstre og SF: Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik.
06.03.22. https://www.regeringen.dk/nyheder/2022/nationalt-kompromis-om-dansk-sikkerhedspolitik/
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Del III: Finanslovsløft for kommunal velfærd.
Det vil fremgå af del I, at kommeaftalen for 2023 lige så lidt som tidligere kommuneaftaler under S – regeringen i sig selv bidrager til at reducere efterslæbet for den
kommunale velfærd siden 2010, idet de aftalte løft i kommuneaftalerne i vid
udstrækning er blevet udhulet af udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde,
som der ikke er blevet givet dækning for i aftalerne.
Udhulingen af kommuneaftalerne øges tilmed af det forhold, at S – regeringen og et
folketingsflertal af V, K og R har besluttet, at Budgetloven fortsætter fuldt ud for
kommunernes vedkommende, således som det fremgår af Del II. At Budgetloven
opretholdes betyder, at der også i 2023 i kommunerne må påregnes yderligere
merbesparelser ud over de stramme rammer på serviceudgifterne.
MEN: Traditionelt gives der på de årlige finanslove yderligere midler til velfærden i
kommunerne (og regionerne). Dette har ikke mindst været tilfældet under S regeringen, hvor velfærdsløft i finanslovsaftalerne har fungeret som politiske
indrømmelser fra S – regeringen til støttepartierne. Der er i finanslovsaftalerne 2020 til
2022 101 givet ganske betydeligere yderligere midler til den kommunale velfærd. Disse
ekstra finanslovspenge til kommunal velfærd må derfor indregnes for at afdække det
samlede billede.
I den følgende del III inddrages derfor betydningen af finanslovsløftene for opgørelsen
af omfanget af løft til den kommunale velfærd siden 2019.
Igennem alle kapitler tages - ligesom i del I - først tage udgangspunkt i S – regeringens
og Finansministeriets måde at opgøre løftet som det i aftalerne angivne, aftalte
”realløft”, men dernæst indregne udgiftsstigningerne på det specialiserede socialområde,
således at det reelle løft opgøres som ”realløft” minus udækkede udgiftsstigninger.

I del 3.1. analyseres løftet i kommuneaftalen for 2023, nu inkl. finanslovsløft.

Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf og Aftale mellem S –
regeringen og RV, SF og EL om finansloven for 2021.
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groengenopretning.pdf og finanslovsaftale 2022 https://fm.dk/udgivelser/2022/februar/finansloven-for-2022/
101

) Jf.
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I kap. 13 opgøres løftene for den kommunale velfærd i FL19, FL20, FL21 og FL22.
Dernæst sammenlignes i kap. 14 løftet i ØA 23 igen med aftalerne i 19, 20, 21 og 22 –
nu også inkl. finanslovspenge.

Dernæst behandles i del 3.2. kommuneaftalen for 2023 i forhold demografiske træk,
igen inkl. finanslovsløft.

Først undersøges i kap. 15 forholdet mellem kommuneaftalen for 2023 inkl.
finanslovsløft og så det umiddelbare demografiske træk for 2023 for kommunal
velfærdsservice.
Dernæst analyseres forholdet mellem kommuneaftalen for 2023 inkl. finanslovsløft og
så det fulde demografiske træk.

Videre analyseres i del 2.3 igen forholdet mellem kommuneaftalen og så
ressourceefterslæbet for den kommunale velfærd siden 2010, MEN nu inkl.
finanslovsløft.
I kap. 16 analyseres ændringer i efterslæbet i forhold til umiddelbart demografisk træk
og i kap. 17 analyseres tilsvarende i forhold til det fulde demografiske træk – som anført
inkl. finansløft fra 2019 til 2022

Og endelig sammenfattes og konkluderes for det første vedr. skidt og kanel i
kommuneaftalen for 2023 inkl. finanslovsløft og for det andet, hvorvidt og i hvilken
grad der inkl. finanslovsløft er tale om opfyldelse eller ej af ”Forståelsespapiret”?

Opdateringer.
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Denne rapport er på en række områder en opdatering af tilsvarende rapporter vedr.
kommuneaftalerne for 2020 102, for 2021103 samt for 2022 104.
I indeværende rapport er dels løftene i kommuneaftalerne opdateret, dels – og navnlig –
er opgørelsen af finanslovsløftene 2019 til 2022 revideret og opdateret i forhold til de
tidligere rapporter.

’

VIGTIG PRÆCISERING
OBS: Det skal præciseres, at der i følgende alene tales om offentligt forbrug ekskl.
Corona – udgifter.

102

) Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftaler for 2020 – Løft af velfærden med begrænsninger.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
103

) Lund, Henrik Herløv: UDLIGNINGSREFORM OG ØKONOMIAFTALER 2021 FOR KOMMUNER OG REGIONER: Velfærden
holder skinnet på næsen - men stadig stort efterslæb. 08.08.20. https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2020/08/Udligningsreformogoekonomiaftaler2021.pdf
104

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftaler for 2022 for kommuner og regioner: Atter smallere vej for velfærden.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2021/09/Kommuneogregionsaftale2022.pdf
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Illustration: Fremlæggelse af aftale
mellem S – regeringen og KL
om kommunernes økonomi for 2023
105)

105

) Kilde: https://www.kl.dk/forsidenyheder/2022/juni/et-markant-skifte-i-dansk-oekonomi-praeger-oekonomiaftale/
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DEL I:
KOMMUNEAFTALEN
FOR 2023 I SIG SELV.
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Indledning til DEL I.

Som foran fremgår ser den følgende del af rapporten på kommuneaftalen isoleret
betragtet (i sig selv), sammenlignet med udgiftsbehov respektive med tidligere aftaler –
også i sig selv betragtet, endvidere sammenlignet med demografiske træk og endelig i
forhold til ressourceefterslæbet siden 2010 for den kommunale velfærd - stadig i sig
selv betragtet.
Som foran anført vil der i denne del først blive taget udgangspunkt i S – regeringens og
Finansministeriets måde at opgøre løftet som det i aftalerne angivne, aftalte ”realløft”,
men dernæst indregnes udgiftsstigningerne på det specialiserede socialområde, således
at det reelle løft opgøres som ”realløft” minus udækkede udgiftsstigninger.

I del 1.1. ser på kommuneaftalen isoleret betragtet (i sig selv), sammenlignet med
udgiftsbehov samt tidligere aftaler – også i sig selv betragtet
Indledningsvist redegøres i kap. 1 for hovedindholdet af kommuneaftalen for 2023. Og
dernæst vurderes i kap. 2 løftet i kommuneaftalen for 2023 i sig selv i forhold til
udgiftsbehovet i kommunerne. Videre sammenlignes i kap. 3 ØA 23 med løftet i
kommuneaftalerne dels under VK – regeringen, dels og endvidere i de foregående
kommuneaftaler under S – regeringen: ØA 20, 21og 22 – også isoleret betragtet.

I del 1.2. undersøges forholdet mellem kommuneaftale – stadig i sig selv betragtet –
(dvs. ekskl. og inkl. finanslovsløft) og så de demografiske træk.
Først redegøres i kap. 4 for de generelle demografiske udfordringer til kommunerne
2023 – 2025 og dernæst for det umiddelbare respektive fulde demografiske træk for
kommunale velfærdsservice 2023 – 2025.
Videre undersøges i kap. 5 forholdet mellem kommuneaftalen for 2023 i sig selv
betragtet og så de demografiske træk for 2023 for kommunal velfærdsservice.
Først analyseres forholdet mellem kommuneaftalen for og så det UMIDDELBARE
demografiske træk for 2023 for kommunal velfærdsservice og dernæst forholdet til det
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FULDE demografiske træk.

Og endelig undersøges i del 1.3 forholdet mellem kommuneaftalen, stadig ekskl.
finanslovsløft og så ressourceefterslæbet for den kommunale velfærd siden 2010.
Først redegøres i kap. 6 for den udhuling af økonomien og dermed af standarden i
kommunal velfærdsservice, som skete i perioden 2010 – 2019.
Og i fortsættelse heraf er i kap. 7 opgjort det store efterslæb i ressourcetilførslen for den
kommunalt leverede velfærd 2010 – 2019 i forhold til UMIDDELBART og FULDT
demografisk træk.
Videre analyseres i de to følgende kapitler, hvorvidt og i hvilket omfang dette efterslæb
ændres af kommuneaftale 2019 til 2022.
I kap. 8 analyseres ændringer i perioden i efterslæbet i forhold til UMIDDELBART
demografisk træk og i kap. 9 analyseres tilsvarende i forhold til det FULDE
demografiske træk.
Endelig sammenfattes og konkluderes på DEL I for det første på skidt og kanel vedr.
kommuneaftalen i sig selv og for det andet opfyldelse eller ej af ”Forståelsespapiret”.

OBS: Det skal – som foran anført - præciseres, at der i følgende alene tales om
offentligt forbrug ekskl. Corona – udgifter.

75

Del 1.1:
Kommuneaftalen isoleret
betragtet.
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Indledning:
I den følgende del 1.1. ses som beskrevet foran på kommuneaftalen isoleret betragtet (i
sig selv), sammenlignet med udgiftsbehov samt tidligere aftaler – også i sig selv
betragtet dvs. ekskl. finanslovspenge.
Indledningsvist redegøres i kap. 1 for hovedindholdet af kommuneaftalen for 2023.
Og dernæst vurderes i kap. 2 løftet i kommuneaftalen for 2023 i sig selv i forhold til
udgiftsbehovet i kommunerne, herunder navnlig udsigten til udækkede udgiftsstigninger
på det specialiserede socialområde.
Endelig sammenlignes i kap. 3 ØA 23 med løftet i kommuneaftalerne i sig selv dels
under VK – regeringen, dels med de foregående kommuneaftaler under S – regeringen:
ØA 20, 21og 22.
Også her tages udgangspunkt i de aftalte ”realløft”, men herefter inddrages udækkede
udgiftsstigninger.
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Kap. 1. Hovedpunkter i aftalen om kommunernes økonomi
for 2023.
I dette kapitel redegøres for hovedpunkterne i den mellem S – regeringen og
Kommunernes Landsforening indgåede ”Aftale om kommunernes økonomi for 2023”.
106

1.1. Udgiftsmæssige hovedpunkter.
Hovedpunkterne i den indgåede ”Aftale” om kommunernes økonomi for 2022 er
følgende:
1. LØFT AF DEN KOMMUNALE SERVICERAMME: Ifølge aftalens tekst giver
aftalen i sig selv et løft på 1,3 mia. kr. 107
2. EFFEKTIVISERING: Kommunerne skal frigøre ressourcer ved at reducere
forbruget af eksterne konsulenter med tidligere aftalte 0,95 mia. kr. + yderligere
0,075 mia. kr. i 2023 dvs. med i alt 1,07 mia. kr. 108
Der er på den ene side i denne rapport lagt til grund, at der hermed ikke er tale om
en egentlig besparelse, da pengene skal blive i kommunerne. Men evt. faktisk
realiserede besparelser på konsulentforbrug kan imidlertid på den anden side ikke

106

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
107

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 2 - øverst. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
108

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 2 - nederst. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
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på forhånd indregnes i et løft af velfærden, da det i højeste grad er usikkert,
hvorvidt de realiseres? 109
3. SERVICERAMME: Det reelle løft af den kommunale serviceramme udgør
således ifølge det i aftalen angivne 1,3 mia. kr. til i alt 287,4 mia. kr. 110
4. FINANSLOVSAFTALE: Hertil kommer, at der i finanslovsaftalen for 2020 blev
afsat 0,3 mia. kr. stigende til 0,8 mia. kr. i 2023 til flere lærere i folkeskolen 111 og
at der i finanslovsaftalen for 2021 blev afsat 0,5 mia. kr. i 2023 til flere hænder i
ældreplejen og hurtigere indfasning af minimumsnormeringer. 112
5. ANLÆG: Kommunernes samlede anlægsramme reduceres fra 20,2 mia. kr. i 2022
113
til 18,5 mia. kr. 2023. 114
6. INVESTERINGSTILSKUD: Indenfor anlægsrammen giver regeringen et
investeringstilskud på 1 mia. kr. til grønne investeringer. 115
7. UDGIFTER: Den samlede ramme for kommunernes økonomi i 2021 udgør i alt
424,1 mia. kr. (2023 – priser). 116
8. COVID 19 – UDGIFTER: Kommunerne får dækket udgifter fra 2022 på i alt 0,7
mia. kr. til håndtering af COVID – 19 i 2020. 117
109

) Jf. Interview med Lizette Riisgaard: Økonomiaftale kan holde hånden under velfærden i kommunerne. FH 29.05.20.
https://fho.dk/blog/2020/05/29/fh-oekonomiaftale-kan-holde-haanden-under-velfaerden-i-kommunerne/
110

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 2 - øverst. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
111

) Jf. Finanslovsaftale for 2020, s. 7 – for oven.
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
112

) Jf. Finanslovsaftale for 2021, s. 6 for oven og side 8 for oven.
https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf
113

) Kilde: Faktaark om kommunernes anlægs – og serviceudgifter, tabel 1.
https://fm.dk/media/26062/faktaark_kommunernes-anlaegs-og-serviceudgifter-a.pdf
114

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 2 – for oven. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
115

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 2 – midten. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
116

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 3 – tabel 1. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
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1.2. Finansieringsmæssige hovedelementer.
9. INDKOMSTSKAT: Kommunerne må samlet set IKKE forhøje skatterne. 118
Kommunerne kan i 2023 indkræve skatter for i alt 333 mia. kr. (2023 priser) 119 i
forhold til 315 mia. kr. i aftalen for 2022 (2022 - priser).
10.UDLIGNING: Med aftalen fra 2020 om nyt tilskuds – og udligningssystem til
føres kommunerne ekstra statslig finansiering på samlet 7,1 mia. kr. i 2022 og 5,5
mia. kr. varigt 120. Heraf udgør dog det hidtidige midlertidige finansieringstilskud
3½ mia. kr. Varig nettoforbedring er således 2 mia. kr.
Kommunerne forhindres imidlertid i at anvende midlerne til bedre velfærd i det
omfang udgiftsrammerne ikke forhøjes.
11.BLOKTILSKUD: Samlet bloktilskud i 2023 udgør 89,3 mia. kr., heraf 4 mia.
betinget af rammernes overholdelse. 121 (2023 - priser). Dette skal ses i forhold til
101 mia. kr. i aftalen for 2022 (2022 – priser). 122
12.TILSKUD TIL INDKOMSTSKATTENEDSÆTTELSE: Der etableres en
tilskudsordning på 150 mio. kr. til de kommuner, som i 2023 nedsætter skatten. 123

117

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 5 – midt for. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
118

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 4 – boks 1, på midten.
08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
119

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 3 – tabel 1. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
120) Jf. aftalen for 2022, s. 3 for oven. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunernestyrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
121

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 3 – tabel 1. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
122) Jf. aftalen for 2022, s. 3 for oven. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunernestyrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
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13.GRUNDSKYLD OG DÆKNINGSAFGIFTER: Partierne bag boligskatteforligene
har aftalt, at de kommunale grundskyldspromiller og de kommunale
dækningsafgifter ikke kan sættes op i 2021 og frem til 2028. 124
14. BUDGETLOV: 1 milliard af bloktilskuddet betinges af, at kommunernes
budgetter overholder anlægsrammen. 125 3 milliarder af bloktilskuddet er er
betinget af, at kommunernes regnskab overholder budgetterne for
serviceudgifterne i 2019. 126

123

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 4 – boks 1, på midten.
08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
124

) Jf. Kommuneaftalen for 2022. bilag 1, s. 20 nederst.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-miakroner/
125

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 2 – for neden. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
126

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 2 – for neden. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
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Kap. 2. Kommuneaftalen for 2023 i forhold til
udgiftsbehovene.
I dette kapitel sammenlignes løftet i kommuneaftalen for 2023 med udgiftsbehovene.
I første afsnit diskuteres størrelsen af løftet i kommuneaftalen i 2023 i sig selv (dvs.
ekskl. finanslovpenge) betragtet i forhold til udgiftsbehovene i kommunerne, herunder
forventningen fra KL om betydelige udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde i 2023.
Og i andet afsnit diskuteres vedrørende konsekvenserne af aftalen for den kommunalt
leverede kernevelfærd: Dagpleje, ældrepleje og folkeskole.

2.1. Positivt i kommuneaftalen for 2023.
Det må på den ene side anerkendes som positivt, at aftalen i sig selv løfter den
kommunale velfærd med 1,3 mio. kr. i 2023, hvilket stadig er marginalt bedre end
kommuneaftalerne under den forrige VLAK – regering, fx dennes sidste aftale for 2019,
der kun løftede kommunernes serviceudgifter med 1,2 mia. kr.
Det er for så vidt også positivt, at løftet i kommuneaftalen i sig selv giver dækning for
flere ældre og børn næste år (det umiddelbare demografiske træk), om end kun lige
akkurat, idet det umiddelbare/enkle demografiske træk i 2023 udgør 1,25 mia. kr., jf.
længere fremme.

2.2. Kommuneaftalen for 2023 i sig selv sammenlignet med
udgiftsbehovene.
MEN: På den anden side – som vi vil se i det følgende kapitel – forslår kommuneaftalen
langt fra set i forhold til kommunernes udgiftsbehov i 2023.
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Først redegøres for KL’ s opgørelse af udgiftsbehovene, dernæst for den særlige
problematik om udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde og endelig
sammenfattes vedrørende ”aftalt realløft” kontra udgiftsbehov.

2.2.1. Tre overordnede udgiftsbehov.
Kommuneaftalen indebærer som fremgået foran i sig selv et reelt løft for de kommunale
serviceudgifter på 1,3 mia. kr. 127
Ifølge KL var der ved starten af økonomiforhandlingerne imidlertid tre sæt behov, som
løftet i økonomiaftalerne skulle indfri: Demografien, det specialiserede socialområde og
sundhedsområdet. 128
1) For det første efterlyste kommunerne et løft, der modsvarede de demografiske behov:
”Vi skal kunne følge med, når der kommer flere ældre og børn.” 129
Ifølge KL kræver alene det at matche demografien et løft på 1,25 mia. kr. i 2023.
2) For det andet efterlyste kommunerne et løft specifikt for det specialiserede
socialområde, hvor der de seneste år har været ekstraordinært store udgiftsstigninger:
” Udgifterne er de seneste år steget mere, end kommunerne har fået tilført, og hvis ikke
de kompenseres i de kommende økonomiforhandlinger, kan det få konsekvenser for den
øvrige velfærd” 130

127

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 2 - øverst. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
128

) Jf. Bransen, Mads: Der ligger 3 rudekuverter på finansministerens bord. Danske Kommuner, 06.06.22.
https://www.danskekommuner.dk/nyheder/2022/juni/03/damm-der-ligger-stadig-tre-rudekuverter-paafinansministerens-bord-og-han-vil-kun-betale-den-ene/ og Hansen, Mads Høyer: Ingen penge, men opbakning til
kommunernes indsats på handicapområdet. NB Social,00.06.22. https://www.nb-social.dk/2022/06/09/oekonomiaftaleingen-penge-men-opbakning-til-kommunernes-indsats-paa-handicapomraadet/
129

) Jf. KL: Rammerne i 2022 skal afspejle forventningerne, for oven. 18-05-21
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/maj/okonomiforhandlinger-2022-rammerne-skal-afspejle-forventningerne/
130

) Jf. KL: Flere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får udgifterne til at stige. 30.05.22
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-komplekse-psykiske-problemer-og-handicapfaar-udgifterne-til-at-stige/
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KL krævede hertil et yderligere løft på 0,9 mia. kr. 131
3) For det tredje efterlyste KL et løft til det kommunale sundhedsområde.
” Det specialiserede sundhedsvæsen er med rette blevet styrket gennem de sidste 15 år,
og nu er tiden inden til at rette investeringerne de kommende år mod det nære
sundhedsvæsen”. 132
KL har så vidt vides ikke offentliggjort et specifikt bud på, hvad udgiftsbehovet kræver
af løft for det nære sundhedsvæsen i 2023.
Men det fremgår af forskellige kilder, at KL samlet set krævede et løft af det
kommunale serviceområde på over 2½ mia. kr. 133. Ifølge EL s repræsentant i KL’ s
bestyrelse udgjorde kommunernes samlede udgiftsbehov i 2023 et beløb på 2,8 mia. kr.
134

Behovet for det kommunale sundhedsområde har således udgjort mellem 0,3 og 0,6
mia. kr.

2.2.2. Ingen dækning i kommuneaftalen for 2023 for udgiftsstigninger på
det specialiserede socialområde.
Et hovedproblem i den indgåede økonomiaftale for 2023 i sig selv er, at hvor den på den
ene side giver dækning for flere børn og ældre, så giver den på den anden side ingen
kompensation for stigende udgifter til det specialiserede socialområde. Det
specialiserede socialområde omfatter tilbud til udsatte børn og unge (det specialiserede
børneområde) samt udgifter til handicappede og borgere med psykiske lidelser (det
specialiserede voksenområde).
131

) Jf. Yoon, Christina: Kommunerne får ikke flere penge til sundhed i økonomiaftalen. NB Økonomi, 09.06.22.
https://www.nb-okonomi.dk/2022/06/09/kommunerne-faar-ikke-flere-penge-til-sundhed-i-oekonomiaftalen/
132

) Jf. KL: Vigtigt

at fastholde et højt ambitionsniveau i sundhedsudspil. 15.03.22.

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/kl-om-sundhedsudspil-vigtigt-at-fastholde-et-hojtambitionsniveau?publisherId=13559771&releaseId=13645942
133

) Jf. Ullum, Arne: KL accepterede spareaftale mod løfte om opbakning til besparelser. NB Økonomi, 09.06.22.
https://www.nb-okonomi.dk/2022/06/09/kl-accepterer-spareaftale-mod-loefte-om-opbakning-til-besparelser/
134

) Jf. Socialistisk Information: Enhedslisten siger nej til økonomiaftale. 10.06.22.
https://socinf.dk/enhedslisten-siger-nej-til-oekonomiaftale/
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Baggrunden for kommunernes ønske om et løft af bevillingerne til området er stigende
udgifter hertil. Fra 2018 og til 2021 har kommunerne brugt 2,7 milliarder kroner ekstra
på hjælp og behandling til udsatte børn og unge, voksenhandicappede og borgere med
psykiske lidelser og andre grupper under det specialiserede socialområde. 135 Tillægger
vi i 2022 den budgetterede udgiftsstigning på 0,8 mia. kr. er der fra 2018 tale om en
samlet udgiftsstigning fra 2018 på i alt + 3,5 mia. kr.

Figur: Udgiftsudvikling på det specialiserede socialområde i regnskab 2018 – 2021.
(mia. kr., 2022 priser) 136 + budgetteret udgiftsstigning i 2022 137. + af KL forventede
merudgifter 2023. 138
55,9
55

2022

2023

Inkl. den af KL forventede udgiftsstigning på området i 2023 på 0,9 mia. kr. er der 2019
til 2023 tale om en samlet stigning på 4,4 mia. kr.

135

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 7 – for neden. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
136

Kilde: Andreasen, Kim: Flere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får udgifterne til at stige.
Momentum, 30. Maj. 2022.
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-komplekse-psykiske-problemer-og-handicapfaar-udgifterne-til-at-stige/
137

) Egen beregning: Tallet er beregnet som den regnskabsførte udgift i 2021 tillagt den af kommunerne budgetterede
udgiftsstigning fra 2021 til 2022, jf. figuren: Udvikling i udgifter til det specialiserede socialområde”, s. 7 i Rosenkilde, Kim:
Finanslovspenge har reddet bundlinjen for velfærden …. Altinget, 09.06.22.
https://www.altinget.dk/artikel/finanslovspenge-har-reddet-bundlinjen-for-velfaerden-til-de-aeldste-men-ikke-til-deyngste
138

) Jf. Yoon, Christina: Kommunerne får ikke flere penge til sundhed i økonomiaftalen. NB Økonomi, 09.06.22.
https://www.nb-okonomi.dk/2022/06/09/kommunerne-faar-ikke-flere-penge-til-sundhed-i-oekonomiaftalen/
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Tabel: Udgiftsstigninger i regnskab 2018 – 2021 139 + forventet udgiftsstigning 2022 1402023 141på det specialiserede socialområde – mia. kr., løbende priser.

2018 til
2019

Udgiftsstigning

0,8

2019 til
2020

0,3

2020 til
2021

1,6

2021 til 2022 til
2022 * 2023 *

0,8

0,9

I alt
2019 2020
4,4

Note: * af KL skønnet udgiftsstigning

Alene fra 2019 til 2022 har kommunerne måttet øge budgetterne til det specialiserede
socialområde med 4,2 milliarder kroner 142, uden at der tilnærmelsesvis er fulgt penge
med.
Økonomiaftalerne har i samme periode ganske vist givet kommunerne 5,8 milliarder
kroner, men størstedelen er givet til at håndtere det stigende antal ældre og børn – det
såkaldte demografiske træk, og kun omkring 1,5 milliarder kroner af beløbet har været
til løft af servicen generelt og har dermed måttet fordeles bredt.
Kommunerne har derfor måttet finde pengene til psykisk syge og handicappede i andre
dele af de kommunale budgetter.

2.2.3. Kommuneaftalens løft modsvarer ikke kommunernes udgiftsbehov.
139

Kilde: Andreasen, Kim: Flere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får udgifterne til at stige.
Momentum, 30. Maj. 2022.
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-komplekse-psykiske-problemer-og-handicapfaar-udgifterne-til-at-stige/
140

) Egen beregning: Tallet er beregnet som den regnskabsførte udgift i 2021 tillagt den af kommunerne budgetterede
udgiftsstigning fra 2021 til 2022, jf. figuren: Udvikling i udgifter til det specialiserede socialområde”, s. 7 i Rosenkilde, Kim:
Finanslovspenge har reddet bundlinjen for velfærden …. Altinget, 09.06.22.
https://www.altinget.dk/artikel/finanslovspenge-har-reddet-bundlinjen-for-velfaerden-til-de-aeldste-men-ikke-til-deyngste
141

) Jf. Yoon, Christina: Kommunerne får ikke flere penge til sundhed i økonomiaftalen. NB Økonomi, 09.06.22.
https://www.nb-okonomi.dk/2022/06/09/kommunerne-faar-ikke-flere-penge-til-sundhed-i-oekonomiaftalen/
142

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 8 – nederst. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
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I det følgende sammenfattes vedr. de kommunale udgiftsbehov i 2023. Dernæst opgøres
løftet for de kommunale serviceudgifter og de to sammenlignes.

2.2.3.1. Samlede udgiftsbehov for kommunerne i 2023.
Konsekvensen af disse udgiftsbehov for kommunerne er således som anført, at
kommunernes serviceudgifter for det første som følge af flere ældre og andre
demografiske ændringer alene i 2022 skulle løftes med 1,3 mia. kr.
Hertil kom så for det andet en stigning i udgifterne på det specialiserede socialområde
på 0,9 mia. kr. i 2023.
Endelig et løft til det kommunale ”nære” sundhedsvæsen på omkring 0,3 - 0,6 mia. kr.
Eller som anført udgør kommunernes samlede udgiftsbehov i 2023 min. omkring 2,5 og
op til 2,8 mia. kr.

2.2.3.2. Yderligere, mindre løft i ”Sundhedsreformen”.
Set i det lys er det aftalte ”realløft” på + 1,3 mia. kr. i ØA 23 i sig selv set langt fra ikke
tilstrækkeligt.
Det skal dog medtages i opgørelsen af realløftet i 2023, at kommunerne efter
økonomiaftalen – nærmere bestemt 13. juni 2022 - har indgået aftale med S –
regeringen og regionerne om udmøntning af sundhedsreformen. 143
Denne aftale udmønter samlet 2,4 mia. kr. til kommuner og regioner i perioden 20222029 og herefter 340,4 mio. kr. årligt fra sundhedsreformen. Midlerne fordeler sig med
1,5 mia. kr. til kommunerne i 2022-2029 og 230,4 mio. kr. varigt og 830,9 mio. kr. til
regionerne i 2022-2029, 110 mio. kr. varigt.
143

) Jf. Regeringen,

Danske Regioner og KL: Aftale om udmøntning og
implementering af en sundhedsreform. 13.06.22.
https://www.kl.dk/media/50404/aftale-mellem-regeringen-danske-regioner-og-kl-om-udmoentning-ogimplementering-af-en-sundhedsreform.pdf
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Dette indebærer specifikt for kommunerne at de tildeles 35 mio. kr. i 2022, 203 mio. kr.
i 2023, 204 mio. kr. i 2024, 205 mio. kr. i 2025, stigende til 230 mio. kr. årligt fra 2029.
144

Realløftet inkl. midler til det kommunale sundhedsområde i ”Sundhedsreformen” er
således alt i alt +1,6 mia. kr.

2.2.3.3. Betydeligt gab mellem løft og udgiftsbehov.
Med lidt god vilje kan udgiftsbehovet på sundhedsområdet med de +0,2 mia. kr. fra
”Sundhedsreformen” således siges at være tilnærmelsesvist indfriet i 2023. Men der
mangler stadig op til en milliard kroner i 2023, primært til forventede udgiftsstigninger
på det specialiserede socialområde.
Kommuneaftalen for 2023 opfylder således i sig selv, selv inkl. løft fra
sundhedsreformen, kun lidt over halvdelen af de kommunale udgiftsbehov i 2023.

Figur: Realvækst i kommuneaftale for 2023 i sig selv betragtet 145; inkl. ekstra løft til
det kommunale sundhedsområde fra ”Sundhedsreformen”, 146 sammenlignet med
144

) Jf. Bilag til aftale om udmøntning af sundhedsaftalen: Økonomioversigt.
https://www.kl.dk/media/50539/bilag-1_-oekonomioversigt-med-fordeling-paa-initiativer-og-hhv-kommuner-ogregioner.pdf
145

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 2 - øverst. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
146

) Jf. Bilag til aftale om udmøntning af sundhedsaftalen: Økonomioversigt.
https://www.kl.dk/media/50539/bilag-1_-oekonomioversigt-med-fordeling-paa-initiativer-og-hhv-kommuner-ogregioner.pdf
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udgiftsbehov (demografi, spec. socialområde + kom. Sundhedsomr.). Manko = gab
mellem udgiftsbehov og i ØA angiven, ”aftalt realvækst”. (Mia. kr.)

2,5

2,5
2

1,5

1,5
1
0,5
0
-0,5

-1

-1
Aftalt vækst ØA 23 +
sundhedsreform

Udgiftsbehov (demografi, sundhed
og spec. soc. Omr.)

Manko

2.3. Kommuneaftalen for 2023 i sig selv betyder besparelser på
kernevelfærden.
At kommuneaftalen i sig selv således langt fra dækker udgiftsbehovet i 2023 betyder, at
kommunerne i 2023 skal ud i besparelser for at få budgetterne til at hænge sammen.
Specifikt betyder de manglende penge til udgiftsstigningerne på det specialiserede
socialområde, at kommunerne for at finde finansiering heraf bliver nødt til at
gennemføre besparelser navnlig på den kommunale velfærdsservice, fx dagtilbud, skole
eller ældre. 147
Det vil på alle de 3 brede velfærdsområder i kommuner være virkelig problematisk,
fordi den kommunale velfærd på alle disse områder i forvejen er under pres og kæmper
med gennem 10’ erne som følge af borgerlig økonomisk sparepolitik faldende service
og forringet standard.
Besparelser som følge af udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde
vil således yderligere udhule velfærden.

147

) Jf. Interview med professor Kurt Houlberg, Vive: ”Kommuner må prioritere i velfærden”. Sundhedsmonitor, 09.06.22.

Professor om stram aftale: Kommuner må prioritere i velfærden - sundhedsmonitor.dk
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2.3.1. Daginstitutionsområdet presses af stigende børnetal.
På området for kommunale dagtilbud til pasning af børn (daginstitutioner og dagpleje)
har finanslovsbevillingerne i 2020 og 2021 til indførelse af minimumsnormeringer godt
nok bidraget til at genoprette standard og normeringer efter 10´ernes kraftige udhuling
heraf. 148 MEN: Børnetallet vil i de kommende år stige stærkt med 45.000 flere børn
frem mod 2030.
Figur: Antal 1- 2-årige og 3 – 5-årige frem til 2030. 149

Samtidig vil der i 2020 mangle 14.000 pædagoger. 150
Og dette stigende behov for flere daginstitutionspladser og pædagoger er der IKKE
fundet dækning for med kommuneaftalen, da denne i bedste fald alene opretholder

148

) Jf Lund, Henrik Herløv: Efter forsvarsaftalen: Gennemførelse af grøn omstilling og genopretning af velfærd kræver
udbygning af råderummet. Juni 2022. https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2022/07/Raaderumefterforsvarsaftalen.pdf og jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af
velfærden (rapport 1): Udhulingen af velfærdsservice. Jan 2019. https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
149

) Kilde: Glavind, Niels og Susanne Padde: Udviklingstendenser daginstitutioner og dagpleje 2021. Bureau 2000, Feb.
2021. https://www.bureau2000.dk/CustomerData/Files/Folders/7-seneste-nyheder/1105_udviklingstendenser-2021pdf.pdf
150

) Jf. Madsen, Gordon Ørskov og Elisa Rimpler: Kommuneaftale uden penge til at investere i børnene vil give uopretteligt
underskud på velfærden. Altinget, 30.05.22.
https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/aktoerer-kommuneaftalen-skal-sikre-loeft-af-institutioner-ellers-faar-detfatale-konsekvenser
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nuværende standard, men i værste fald ovenikøbet betyder besparelser og ringere
standard på området.

2.3.2. Ældre og plejesektoren presses af ældreboom.
Også ældre – og plejeområdet har store udfordringer. Normeringer og standard er
igennem 10´erne blevet mærkbart forringet. 151 Og antallet af ældre stiger voldsomt i de
kommende år, og det vil i den grad sætte sit præg på sundheds- og plejeområdet.
På bare 10 år forventes antallet af 65+årige vil stige med 215.000 personer, og ikke
mindst gruppen af 80+årige vil stige eksplosivt, da der i 2030 vil være omkring 434.000
mod 272.000 i 2020.
Fra 2019 til 2030 anslås sundheds- og omsorgsudgifterne således at stige med hele 32
procent.

Figur: Forventet procentuel udvikling i antallet af 65+ årige opdelt på aldersgrupper.
(indeks 100 = 2020). 152

151

) Jf Lund, Henrik Herløv: Efter forsvarsaftalen: Gennemførelse af grøn omstilling og genopretning af velfærd kræver
udbygning af råderummet. Juni 2022. https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2022/07/Raaderumefterforsvarsaftalen.pdf og jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af
velfærden (rapport 1): Udhulingen af velfærdsservice. Jan 2019. https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
152

) Kilde: Baes-Jørgensen, Jens; Ældreboom sætter sundheds- og plejeudgifter under hårdt pres. Momentum, 27.04.21.
https://www.kl.dk/media/27436/momentum-nr-8-27-april-2021.pdf
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Der er således på ældre og plejeområdet ikke alene brug for en omfattende genopretning
af standard og normeringer, men også for at afsættes betydelige ressourcer til stigningen
i antal ældre. 153
Også her er problemet, at kommuneaftalen ikke i sig selv bidrager til at løse denne
udfordring, da den som anført alene i bedste tilfælde opretholder den nuværende
standard, men i værste – og mest sandsynlige – fald indebærer besparelser på området
og yderligere standardforringelse.

2.3.3. Folkeskolen presses af faldende lærertal.
Også folkeskolen er udfordret. Ganske vist falder antallet af børn i den skolepligtige
alder i disse år, men allerede i 2027 vender udviklingen og elevantallet vokser igen.154

153

) Jf Lund, Henrik Herløv: Efter forsvarsaftalen: Gennemførelse af grøn omstilling og genopretning af velfærd kræver
udbygning af råderummet. Juni 2022. https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2022/07/Raaderumefterforsvarsaftalen.pdf og jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af
velfærden (rapport 1): Udhulingen af velfærdsservice. Jan 2019. https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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Den store udfordring i folkeskolen er imidlertid, at lærertallet de seneste 10 år er faldet
næsten dobbelt så hurtigt som elevtallet og dermed har udhulet normeringerne og
klassekvotienterne. 155
Samtidig er der med folkeskolereformen i 2013 og lovindgrebet sket en betydelig
forøgelse af lærernes undervisningstid på bekostning af forberedelsen af
undervisningen.

Figur: Udvikling i antal fuldtidslærerstillinger (ekskl. vikarer) og elevtal 2009 – 2019. 156
Indeks 2009 = 100.

Her er det lyspunkt, at der med finanslovsaftalen i 2020 på navnlig Enhedslistens
initiativ blev givet bevillinger til ansættelse af flere lærere. Men dette er langt fra

154

) Stanek, Henrik: Folkeskolen står over for et boom i elevtallet. Folkeskolen, 15.08.19.
https://www.folkeskolen.dk/arbejdsliv-besparelser-budget/folkeskolen-star-over-for-et-boom-i-elevtallet/1387136
155

) Jf Lund, Henrik Herløv: Efter forsvarsaftalen: Gennemførelse af grøn omstilling og genopretning af velfærd kræver
udbygning af råderummet. Juni 2022. https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2022/07/Raaderumefterforsvarsaftalen.pdf og jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af
velfærden (rapport 1): Udhulingen af velfærdsservice. Jan 2019. https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
156

) Jf. DLF: 19 procent færre lærere i folkeskolen. Analysenotat, dec. 2020.
https://www.dlf.org/media/13951870/analysenotat-antal-laererstillinger-2020.pdf
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tilstrækkeligt til at imødegå behov for udbygning af normeringerne i folkeskolen frem
mod 2030. 157
Og endnu engang løser kommuneaftalen for 2023 i sig selv ikke behovet for at tilføre
folkeskolen ressourcer til genoprettelse af standarden, da den som sagt alene – i og i
bedste tilfælde - opretholder nuværende standard, men i værste – og mest sandsynlige –
fald betyder yderligere besparelser på området og dermed endnu større forværring af
normering og klassekvotienter.

157

) Jf Lund, Henrik Herløv: Efter forsvarsaftalen: Gennemførelse af grøn omstilling og genopretning af velfærd kræver
udbygning af råderummet. Juni 2022. https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2022/07/Raaderumefterforsvarsaftalen.pdf og jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af
velfærden (rapport 1): Udhulingen af velfærdsservice. Jan 2019. https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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Kap. 3. S – regeringens økonomiaftaler, specifikt, ØA 23,
sammenlignet med tidligere økonomiaftaler – alle isoleret
set.

I dette kapitel sammenlignes først kommuneaftalerne som helhed under S – regeringen
(ØA 20 – ØA 23) med kommuneaftalerne under den foregående borgerlige regering
(ØA 16 – ØA 19) – alle isoleret set dvs. ekskl. finanslovsløft.
Og dernæst sammenlignes i andet afsnit specifikt økonomiaftalen for 2023 med dels den
sidste økonomiaftale fra den borgerlige regering i 2019, dels med de foregående
økonomiaftaler under S – regeringen fra og med 2020 til og med 2022.
Først tages udgangspunkt i de aftalte ”realløft”, men herefter inddrages udækkede
udgiftsstigninger.

3.1. Økonomiaftalerne under S – regeringen sammenlignet med
de under Løkke - regeringerne – alle i sig selv betragtet.
Først gennemgås kommuneaftalerne under de borgerlige Lars Løkke Rasmussen –
regeringer fra 2016 til og med 2019.
Dernæst sammenlignes disse med kommuneaftalerne under S – regeringen 2020 til og
med 2023.

3.1.1. Økonomiaftalerne under den borgerlige regering 2016 til 2019.
Kommuneaftalerne under regeringerne Lars Løkke Rasmussen I (venstre) og Lars
Løkke Rasmussen II (VLAK) indebar decideret smalhals for kommunerne, da den
borgerlige regering af hensyn til friholde ressourcerne til skattelettelser enten gav
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kommunerne et direkte negativt løft (ØA 16 = - 0,5 pct. og ØA 17 = - 0,5 pct.) eller et
meget begrænset løft (ØA 19 = +0,3 pct.). 158
I kommuneaftalen for 2016 indførte den borgerlige regering en forhånds besparelse på
kommunernes serviceudgifter i form af et såkaldt ”omprioriteringsbidrag” på 1 pct. af
det kommunale udgiftsloft. Dette svarede til en årlig besparelse på - 2,4 mia. kr. 159
Heraf ”tilbageførte” den borgerlige regering +1,9 mia. kr. til kommunerne.
Realiteten var således, at kommunerne i 2016 slet ikke fik noget løft, men tværtimod
netto skulle spare - 0,5 mia. kr.
Tilsvarende gjaldt den borgerlige regerings kommuneaftale for 2017. Her skulle
kommunerne igen reducere med omprioriteringsbidraget på – 2,4 mia. kr. Ganske vist
erklærede regeringen i aftalen at ville tilbageføre en større andel heraf til kommunerne:
+2,2 mia. kr. end man havde tilbageført i 2016. Tilsyneladende ”skrumpede”
besparelsen således til -0,2 mia. kr. Men til gengæld skulle kommunerne nu ”gennem
mere effektiv administrativ drift” frigøre - 0,3 mia. kr. Den reelle besparelse var således
- som i 2016 -også i 2017 - 0,5 mia. kr. 160
Kommuneaftalen for 2018 var kun lidt bedre for kommunerne. Den borgerlige regering
ville ganske vist dog i 2018 angiveligt give kommunernes service et positivt løft med +
0,8 mia. kr. 161 MEN: Regeringen indførte til gengæld et såkaldt ”moderniserings – og
effektiviseringsprogram”, der årligt skulle ”frigøre” 1 milliard kr. i kommunerne, hvoraf
halvdelen skulle gå til den øvrige offentlige sektor. Dette indarbejdedes på forhånd

158

) Kilde: Finansministeriet: Faktaark: Kommunernes anlægs – og serviceudgifter, tabel 3: Aftalt realløft af kommunernes
serviceramme ØA07-ØA23.
https://fm.dk/media/26008/faktaark_kommunernes-anlaegs-og-serviceudgifter.pdf
159

) Jf. Kommuneaftale 2016, s. 9 – midten.
https://fm.dk/media/14772/aftaleromdenkommunaleogregionaleoekonomifor2016_web.pdf
160

) Jf. Kommuneaftale 2017, s. 12 – midten.

https://im.dk/media/8485/aftaler-om-den-kommunale-og-regionale-oekonomi-for-2017.pdf
161

) Jf. Pressemeddelelse fra Finansministeriet om kommuneaftalen for 2018.
https://www.regeringen.dk/nyheder/2017/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2018/
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forud for aftaleforhandlingerne som en reduktion på -0,5 mia. kr. i det kommunale
udgiftsloft. 162Reelt udgjorde løftet i 2018 således 0,8 mia. – 0,5 mia. = +0,3 mia. kr.
Kun i kommuneaftalen for 2019, som jo var et valgår, blev der af VLAK – regeringen
givet et lidt større løft på +1,2 mia. kr. 163 Af VLAK – regeringen selv blev der ganske
vist i en pressemeddelelse fra Finansministeriet om kommuneaftalen for 2019 ganske
fremført, at med aftalen ”løftes den borgernære kernevelfærd i kommunerne herved med
i alt 2,3 mia. kr. i 2019” 164.
Men dette handlede i høj grad om spin og pynt. For det første dækkede det angivne løft
på 2,3 mia. kr. over, at kommunerne fra regeringen i 2019 fik et nominelt løft på 1,7
mia. kr. og herudover indregnede VLAK – regeringen, at kommunerne fik lov til at
beholde 0,5 mia. kr. fra kommunernes del af moderniserings – og
effektiviseringsprogrammet – altså beløb, som kommunerne selv skulle frigøre. Hunden
fodredes med sin egen hale. 165
Hertil kom for det andet, at det tilbageværende løft på 1,7 mia. kr., som regeringen
angiveligt gav kommunerne på driftsrammen i 2019, også var oppustet. For løftet blev
givet efter, at VLAK - regeringen først havde nedreguleret det statslige udgiftsloft med
0, 5 mia. kr. 166

162

) Jf. Kommuneaftaler 2018, s. 2 – øverst.
https://im.dk/media/7290/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2018.pdf
163

) Kilde: Finansministeriet: Faktaark: Kommunernes anlægs – og serviceudgifter, tabel 3: Aftalt realløft af kommunernes
serviceramme ØA07-ØA23.
https://fm.dk/media/26008/faktaark_kommunernes-anlaegs-og-serviceudgifter.pdf
164

) Finansministeriet: Ny økonomiaftale med KL er på plads med et klart løft af kernevelfærden. Juni 2018.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/06/ny-oekonomiaftale-med-kl-er-paa-plads-med-et-klart-loeft-afkernevelfaerden
165) Jf. Kildevang, Jens Peter: Regeringen pynter på fortsatte sparekrav i kommunerne. 07.06.18.
https://www.ftf.dk/arbejdsmiljoe/artikel/spin-regeringen-pynter-paa-fortsatte-sparekrav-i-kommunerne/
166) Jf. aftalen for 2019, s. 2
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/06/ny-oekonomiaftale-med-kl-er-paa-plads-med-et-klart-loeft-afkernevelfaerden
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Et skridt frem og to skridt tilbage giver som bekendt kun et skridt tilbage. Netto
udgjorde realløftet i kommuneaftalen for 2019 således efter regeringens reduktioner
”kun” 1,2 mia. kr.167
Hertil kom for det tredje, at allerede i 2019 gjorde problematikken med udækkede
merudgifter på det specialiserede socialområde sig gældende, idet kommunernes
regnskab herfor fra 2018 til 2019 steg med 0,8 mia. kr. 168, uden at der tilførtes midler
hertil i kommuneaftalen. Det reelle løft i kommuneaftalen for 2019 minus
udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde var således – korrigeret herfor –
faktisk kun +0,4 mia. kr.
Tabel: ”Aftalte nettorealløft” af kommunernes serviceramme Ø 16 – ØA 19. 169 Mia.
kr., løbende priser.

Realløft –
mia. kr.

ØA16

ØA17

ØA18

ØA19

-0,5

-0,5

+0,3

+1,2

Gns.
ØA16 - ØA19
0,125

For hele perioden fra og med 2016 til og med 2016 fik kommunerne således nominelt i
gennemsnit kun et næsten forsvindende realløft på + 0,15 (rundet op) mia. kr.
Korrigeres der ydermere for manglende dækning i aftalen for 2019 af merudgifter til det
specialiserede socialområde på 0,8 mia. kr. 170 er der for perioden som helhed kun tale
om et gennemsnitligt realfald på - 0,1 mia. kr. (rundet op).
167

) Jf. Finansministeriet: Faktaark om kommunernes service – og anlægsudgifter, tabel 1. 08.06.21.
https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf
168

Kilde: Andreasen, Kim: Flere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får udgifterne til at stige.
Momentum, 30. Maj. 2022.
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-komplekse-psykiske-problemer-og-handicapfaar-udgifterne-til-at-stige/
) Aftale mellem VLAK – regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2019.
https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019/
169

170

Kilde: Andreasen, Kim: Flere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får udgifterne til at stige.
Momentum, 30. Maj. 2022.
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-komplekse-psykiske-problemer-og-handicapfaar-udgifterne-til-at-stige/
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Løftet i kommuneaftalen for 2023 er med en ”aftalt realvækst” på +1,3 mia. kr. er
således under alle omstændigheder en hel del bedre end, hvad der gennemgående blevet
givet under den borgerlige regering fra 2016 til 2019.

3.1.2. Økonomiaftalerne under S – regeringen – i sig selv.
I dette afsnit sammenlignes med S – regeringernes kommuneaftaler fra 2020 til og med
2023 som helhed med den borgerlige regerings kommuneaftaler som helhed fra 2016 til
2019.
Først tages udgangspunkt i ”de aftalte realvækster”. dernæst inddrages spørgsmålet om
virkningen af udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde i næste
underafsnit.
For S – regeringens kommuneaftale for 2020, 2021 og 2022 - gælder i forhold til
aftalerne under VLAK, at S – regeringen havde gennemført en stor forbedring ved –
med virkning fremefter – at afskaffe VLAK ´s forlods – dvs. inden økonomiforhandlingerne - automatiske nedregulering af det kommunale udgiftsloft med årligt ½ mia. kr.
Men som for VLAK ´s aftale for 2019 gælder også for S – regeringens aftaler for 2020
til 2022, at der anføres at være givet et større løft end, hvad den ”aftalte realvækst”
egentlig beløber sig til.
I kommuneaftalen for 2020 171 løftedes således ifølge aftalens tekst den kommunale
serviceramme i forhold til regeringens udgiftsloft med 2,2 mia. kr. 172 Heraf gik
imidlertid 0,5 mia. til at kompensere for den sidste årlige nedregulering af udgiftsloftet.
173

171

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2020. 06.09.19.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/kommunerne-faar-2-komma-2-mia-mere-til-velfaerd-i-2020
172) Jf. Kommuneaftalen for 2020, s. 2 øverst.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/regionerne-faar-halvanden-mia-mere-i-2020
173) Jf. Kommuneaftalen for 2020, s. 2 øverst.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/regionerne-faar-halvanden-mia-mere-i-2020

99

Netto udgjorde ”realvæksten” for den kommunale serviceramme i 2020 således 1,7 mia.
kr. 174
Fra og med kommuneaftalen for 2021 175 var så den automatiske nedregulering
afskaffet. Men igen var der et reklameelement i præsentationen af aftalen, idet den
ifølge aftalens tekst angav samlet mulighed for at prioritere i alt 2,25 mia. kr. i 2021 til
at sikre og udvikle velfærden. 176
Heraf skulle kommunerne imidlertid frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af
eksterne konsulenter for 0,5 mia. kr. i 2021. Endvidere skal kommunerne indenfor de
eksisterende rammer frigive 250 mio. i 2021 i form af en velfærdsprioritering. 177 Ingen
af disse erklærede ”gevinster” kunne imidlertid ikke på forhånd indregnes i et løft af
velfærden, da realiseringen heraf i allerhøjeste grad var usikker? 178
Det reelle løft af den kommunale serviceramme for 2021 udgjorde i kommeaftalen for
2021 således 1,5 mia. kr. 179
Hvor S – regeringen med aftalen for 2020 gav den kommunale velfærd et pænt netto
”realløft” med en forhøjelse af servicerammen på 1,7 mia. kr. var forhøjelsen i aftalen
for 2021 således reduceret til 1,5 mia. kr.
Også økonomiaftalen for 2022 indeholdte et reklameindslag, idet aftalens tekst
angiveligt angav en samlet mulighed for at løfte velfærden med 2,0 mia. kr. 180

174

) Jf. Finansministeriet: Faktaark om kommunernes service – og anlægsudgifter, tabel 1. 08.06.21.
https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf
175

) Jf. Regeringen og KL: Aftale om kommunernes økonomi for 2021.
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
176) Jf. Kommuneaftalen for 2022, s. 2 på midten.
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
177) Jf. Kommuneaftalen for 2022, s. 4, tredje og fjerde afsnit.
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
178

) Jf. Interview med Lizette Riisgaard: Økonomiaftale kan holde hånden under velfærden i kommunerne. FH 29.05.20.
https://fho.dk/blog/2020/05/29/fh-oekonomiaftale-kan-holde-haanden-under-velfaerden-i-kommunerne/
179

) Jf. Finansministeriet: Faktaark om kommunernes service – og anlægsudgifter, tabel 1. 08.06.21.
https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf
180

) Kommuneaftale 2022, s. 2 – midten.
https://fm.dk/media/24833/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
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Heraf skulle kommunerne imidlertid frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af
eksterne konsulenter for 0,2 mia. kr. i 2022. Endvidere skal kommunerne indenfor de
eksisterende rammer frigive 0,4 mia. i 2022 i form af en velfærdsprioritering. Disse
beløb er imidlertid ikke et reelt løft, da der er tale om penge, som kommunerne selv skal
spare. Netto skrumpede ”realløftet” i kommuneaftalen for 2022 således til + 1,4 mia. kr.
I økonomiaftalen for 2023 er realløftet for kommunerne som fremgået foran skrumpet
yderligere til nu +1,3 mia. kr. Også her forsøges det fra regeringens side at pynte på
tallene med, at kommunerne kan frigøre yderligere midler til velfærden, fx gennem
besparelser på konsulenter. Men som tidligere tilfældet er sådanne gevinster i
allerhøjeste grad usikre. 181
Tabel: Aftalte realløft af kommunernes serviceramme ØA 20 – ØA 23 – mia. kr., årets
priser.

”Aftalt
realvækst”

ØA20

ØA21

ØA22

ØA23

1,7

1,5

1,4

+1,3

Gns.
ØA20 – ØA23
1,5
(rundet op)

Det kan således på den ene side konstateres, at for de samlede kommuneaftaler i
regeringsperioden ligger de under S – regeringen med et årligt gennemsnitligt realløft på
+1,5 mia. kr. på et klart højere niveau end tilfældet under de borgerlige Løkke –
regeringer, hvor det årligt gennemsnitlige realløft begrænsede sig til sølle + 0,15 mia.
kr. – dvs. altså tilnærmelsesvis nulvækst.

181

) Jf. Ritzau: Socialdemokratiet lovede at spare på konsulenter, men regningen er steget. TV2, 14.06.22.

https://nyheder.tv2.dk/politik/2022-06-14-socialdemokratiet-lovede-at-spare-pa-konsulenter-men-regningen-er-steget
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Figur: Realvækst i kommuneaftaler 2020 til 2023 under S – regeringen sammenlignet
med realløft i kommuneaftaler under de borgerlige Løkke - regeringer, alle sig selv
betragtet - mia. kr. (årets priser).

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1,5

1,35

0,15

S - regeringerne Den borgerlige
regering

Forskel

MEN: Det kan på anden side også konstateres, at realløftet til kommunerne under den
socialdemokratiske regering har været støt aftagende.

3.1.3. Virkning af udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde.
Som foran anført har der imidlertid i hele regeringsperioden været udækkede
udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde – udækkede i den forstand, at der
ikke i kommuneaftalerne har været afsat midler til dækning af kommunernes udgifter
hertil.
Det gælder også den VLAK ’ s sidste kommuneaftale for 2019, hvor en ”aftalt
realvækst” på +1,2 mia. kr. pga. af udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde på -0,8 mia. kr. i virkeligheden reduceredes til en reel vækst på +0,4 mia.
kr.
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I 2020 var den ”aftalte realvækst” i kommuneaftalen som anført +1,7 mia. kr., men fra
2019 til 2020 var der merudgifter til det specialiserede socialområde på 0,3 mia. kr. 182
Det reelle løft for den kommunale velfærd var således ”kun” + 1,4 mia. kr.
Jf. foran gælder for 2021 var den ”aftalte realvækst” i kommuneaftalen på + 1,5 mia.
kr., men her eksploderede regnskabet for det specialiserede socialområde fra 52,6 mia.
kr. i 2020 til 54,2 mia. kr. i 2021. 183 Dvs. kommunerne påførtes i 2021 merudgifter
hertil på i alt 1,6 mia. kr. Hermed bliver der efter korrektion for udgiftsstigningerne på
det specialiserede socialområde ikke noget reelt løft tilbage i 2021.
Og for 2022 var den ”aftalte realvækst” i kommuneaftalen som anført foran + 1,5 mia.
kr., men hvis den af kommunerne budgetterede udgiftsstigning på det specialiserede
socialområde fra 2021 til 2022 på 0,8 mia. kr. 184. holder stik, reduceres det reelle løft
hermed til +0,7 mia. kr.
Endelig gælder for 2023, at ”det aftalte realløft” i kommuneaftalen på 1,3 mia. kr.
reduceres kraftigt, hvis den af KL forventede, udækkede udgiftsstigning på 0,9 mia. kr.
indtræffer, idet det reelle løft så skrumper til +0,4 mia. kr.

182

Kilde: Andreasen, Kim: Flere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får udgifterne til at stige.
Momentum, 30. Maj. 2022.
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-komplekse-psykiske-problemer-og-handicapfaar-udgifterne-til-at-stige/
183

Kilde: Andreasen, Kim: Flere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får udgifterne til at stige.
Momentum, 30. Maj. 2022.
https://www.kl.dk/nyheder/momentum/2022/2022-9/flere-med-svaere-og-komplekse-psykiske-problemer-og-handicapfaar-udgifterne-til-at-stige/
184

) Egen beregning: Tallet er beregnet som den regnskabsførte udgift i 2021 tillagt den af kommunerne budgetterede
udgiftsstigning fra 2021 til 2022, jf. figuren: Udvikling i udgifter til det specialiserede socialområde”, s. 7 i Rosenkilde, Kim:
Finanslovspenge har reddet bundlinjen for velfærden. Altinget, 09.06.22.
https://www.altinget.dk/artikel/finanslovspenge-har-reddet-bundlinjen-for-velfaerden-til-de-aeldste-men-ikke-til-deyngste
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Tabel: Aftalte realløft af kommunernes serviceramme ØA 19 – ØA 23, korrigeret for
udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde. Mia. kr., løbende priser.
ØA19

”Aftalt realvækst” i
kommuneaftaler
Udækket udgiftsstigning
på det spec.
socialområde, jf. foran
Realløft efter merudgifter
på spec. socialområde

ØA20 ØA21 ØA22 ØA23

1,2

1,7

1,5

1,4

1,3

Gns.
ØA20 – ØA23
(rundet op)
1,5

-0,8

-0,3

-1,6

-0,8

-0,9

-0,9

+0,4

1,4

-0,1

0,6

0,4

0,6

For S – regeringens valgperiode fra 2020 til 2023 er der således tale om, at ”realløftet” i
kommuneaftalerne fra et årligt gennemsnit på +1,5 mia. kr. på grund af udækkede
udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde reelt mere end halveres til i
gennemsnit + 0,6 mia. kr.
Figur: Gns. ”realløft” i kommuneaftaler 2020 til 2023 og reelt realløft korrigeret for
udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, jf. foran.
1,6

1,5

1,4
1,2
1
0,8

0,6

0,6
0,4
0,2
0
Gns. Realløft i ØA20 -23

Reelt løft inkl. merudg. Det spec.
soc. Omr.

104

3.2. Kommuneaftalen for 2023 sammenlignet med ØA 19 - ØA 22
– alle i sig selv betragtet.

I dette afsnit sammenlignes kommuneaftalen for 2023 med de nærmeste tidligere
kommuneaftaler.
Først sammenlignes de aftalte ” realløft” i sig selv, dernæst korrigeres for udækkede
udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde
I første underafsnit sammenlignes aftalen fra 2023 med den sidste kommuneaftale under
VLAK – regeringen fra 2019 – først ekskl. og så inkl. det specialiserede socialområde.
Dernæst sammenlignes ØA 23 i andet underafsnit med S – regeringens tidligere
kommuneaftaler fra 2020 til og med 2022 –185.. igen først ekskl. og så inkl. det
specialiserede socialområde.

3.2.1. ØA 23 sammenlignet med økonomiaftalen fra 2019.
Først sammenlignes ØA23 med ØA 19 – begge stadig i sig selv betragtet (dvs. ekskl.
finanslovspenge).
Dernæst belyses effekten på det reelle løft i begge aftaler af udækkede udgiftsstigninger
på det specialiserede socialområde.

3.2.1.1. Sammenligning af økonomiaftalerne i sig selv.
Det må på den ene side anerkendes, at kommuneaftalen for 2023 i sig selv betragtet 186
185

) Egen beregning: Tallet er beregnet som den regnskabsførte udgift i 2021 tillagt den af kommunerne budgetterede
udgiftsstigning fra 2021 til 2022, jf. figuren: Udvikling i udgifter til det specialiserede socialområde”, s. 7 i Rosenkilde, Kim:
Finanslovspenge har reddet bundlinjen for velfærden …. Altinget, 09.06.22.
https://www.altinget.dk/artikel/finanslovspenge-har-reddet-bundlinjen-for-velfaerden-til-de-aeldste-men-ikke-til-deyngste
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med et aftalt realløft på + 1,3 pct. giver et større løft for den kommunale velfærd end,
hvad der var tilfældet i den forrige, borgerlige regerings kommuneaftaler, ligeledes i sig
selv betragtet. 187
Figur: ”Aftalt realvækst” i kommuneaftale 2023 188 sammenlignet med kommuneaftale
2019 189 - mia. kr. (årets priser).
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Forskel
.

Nominelt giver Wammens aftale for 2023 et 100 millioner større løft til kommunerne
end aftalen for 2019.
186

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 2 - øverst. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
) Aftale mellem VLAK – regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2019.
https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019/
187

188

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 2 - øverst. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
189

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Kommuneaftale for 2019: Besparelser vil fortsætte med at udmarve den kommunale velfærd.
Notat, 10.06.18.
www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Kommuneaftale2019.pdf
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Reelt er forskellen dog på den anden side ikke så stor.
Dels vil stigningen i 2023 langt henad vejen blive opvejet af stigende priser og
lønninger og dels var det demografiske pres mindre i 2019 pga. et meget højt antal døde
ved influenzaepidemien i vinteren 2017 – 2018. 190
Reelt må forskellen vurderes højst at være op mod 50 mio. kr. i Wammens favør.
Kommuneaftalen for 2023 ligger således i sig selv i realiteten ikke langt fra VLAK ´s
aftale for 2019.

3.2.1.2. Konsekvens for løftets størrelse af udækkede udgiftsstigninger på det
specialiserede socialområde.
Den samme betragtning gælder, når de udækkede udgiftsstigninger i aftaleåret på det
specialiserede socialområde regnes ind.
Jf. foran reducerer sådanne udækkede udgiftsstigninger på - 0,8 mia. kr. i 2019 det
aftalte løft på + 1,2 mia. kr. til et reelt løft på + 0,4, mens det for aftalen i 2023 må
forventes, at det aftalte løft på + 1,3 mia. kr. af udgiftsstigninger til det specialiserede
socialområde på – 0,9 mia. kr. reduceres til – ligeledes + 0,4 mia. kr.

190

) Jf. Etwill, Preben: Uha, det ser ikke godt ud for socialdemokratiets stort anlagte genopretningspolitik på det
kommunale område. Facebook, 09.06.21.
https://www.facebook.com/preben.etwil
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Figur: Reel vækst i kommuneaftale 2023 191 sammenlignet med kommuneaftale 2019 192
- mia. kr. (årets priser), inkl. udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde.
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Forskel ØA23 - ØA 19

.

Kommuneaftalen for 2023 i sig selv er således reelt ikke bedre, men – mere korrekt
udtrykt – lige så dårlig som VLAK’ s sidste kommuneaftale for 2019.

3.2.2. ØA 23 sammenlignet med ØA 20 til ØA 22.
I det følgende sammenlignes ligeledes først de ”aftalte realvækster” i aftalerne i sig selv.

Dernæst inddrages konsekvensen for løftet af udækkede udgiftsstigninger på det
specialiserede socialområde – som anført ”udækkede” i betydningen, at der ikke i
aftalerne afsættes midler til specifikt at dække kommunernes udgifter hertil.

191

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2023, s. 2 - øverst. 08.06.22.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
192

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Kommuneaftale for 2019: Besparelser vil fortsætte med at udmarve den kommunale velfærd.
Notat, 10.06.18.
www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Kommuneaftale2019.pdf
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3.2.2.1. Sammenligning af økonomiaftalerne i sig selv.
Hvor S – regeringen med kommuneaftalen for 2023 i sig selv må anerkendes for at give
servicerammen en marginalt lidt større ”aftalt realvækst” end VLAK i kommuneaftalen
for 2019, så gælder det samme ikke for aftalen for 2023 set i forhold til S – regeringens
egne tidligere kommuneaftaler for 2020 til 2022.
I kommuneaftalen for 2020 193 udgjorde som fremgået foran den ”aftalte realvækst” for
den kommunale serviceramme i 2020 ialt + 1,7 mia. kr. 194
For kommuneaftalen for 2021 195 var der tale om en ”aftalt realvækst” for den
kommunale serviceramme for 2021 på +1,5 mia. kr., jf. foran 196.
Og som beskrevet skrumpede ”det aftalte realløft” i kommuneaftale 2022 yderligere til
+ 1,4 mia. kr.
Tabel: Aftalte realløft af kommunernes serviceramme ØA 20 – ØA 23. 197

Realløft –
pct.

ØA20

ØA21

ØA22

ØA23

1,7

1,5

1,4

+1,3

Gns.
ØA20 – ØA23
1,5
(rundet op)

Det kan således som anført konstateres, at selvom løftet i 2023 på den ene side stadig er
marginalt bedre end i den borgerlige regerings 2019 – aftale, så har realstigningen i de
kommunale serviceudgifter været støt aftagende hen over regeringsperioden og rammer

193

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2020. 06.09.19.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/kommunerne-faar-2-komma-2-mia-mere-til-velfaerd-i-2020
194

) Jf. Finansministeriet: Faktaark om kommunernes service – og anlægsudgifter, tabel 1. 08.06.21.
https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf
195

) Jf. Regeringen og KL: Aftale om kommunernes økonomi for 2021.
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
196

) Jf. Finansministeriet: Faktaark om kommunernes service – og anlægsudgifter, tabel 1. 08.06.21.
https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf
) Aftale mellem VLAK – regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2019.
https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019/
197
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i 2023 sit hidtil laveste niveau, kun ganske lidt over den borgerlige regerings sidste
aftale.
Figur: Realvækst i kommuneaftale 2023 198 sammenlignet med kommuneaftale 2020 199,
2021 200 og 2022, alle sig selv betragtet - mia. kr. (årets priser).
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3.2.2.2. Konsekvenser for løft af udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde.
Billedet er næsten – men dog ikke helt - det samme, når vi ser på de reelle løft i
kommuneaftalerne, inkl. de udækkede udgiftsstigninger til det specialiserede
socialområde.
For i stedet for at komme ind på den dårligste fjerdeplads, hvad angår det aftalte
”realløft”, kommer 2023 aftalen ind på en – ikke særlig god – tredje plads, hvad angår

) Jf. aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022.
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
198

199

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftaler for 2020 for kommuner og regioner.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
200

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Udligningsreform og økonomiaftaler for 2021.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/08/Udligningsreformogoekonomiaftaler2021.pdf
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det reelle løft, når udækkede udgiftsstigninger til det specialiserede socialområde
indregnes.
Figur: Reel vækst i kommuneaftale 2023 sammenlignet med kommuneaftale 2020, 2021
og 2022, alle inkl. udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde - mia.
kr. (årets priser).
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Kun overgået i den henseende af aftalen for 2021 ”udmærker” aftalen for 2023 sig fra
reelt at ligge meget langt under det aftalte ”realløft”.
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Del 1.2:
Kommuneaftalen i sig selv
og
de demografiske træk.
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Indledning:
I den følgende del 1.2. undersøges som foran beskrevet forholdet mellem på den ene
side kommuneaftalen for 2023 – stadig i sig selv betragtet – (dvs. ekskl. finanslovsløft)
og så på den anden side de demografiske træk.
Først redegøres i kap. 4 for de generelle demografiske udfordringer til kommunerne
2023 – 2025 og dernæst for det UMIDDELBARE respektive FULDE demografiske
træk for kommunale velfærdsservice 2023 – 2025.
Videre undersøges i kap. 5 forholdet mellem kommuneaftalen for 2023 i sig selv
betragtet og så de demografiske træk for 2023 for kommunal velfærdsservice.
Først analyseres forholdet mellem kommuneaftalen for og så det UMIDDELBARE
demografiske træk for 2023 for kommunal velfærdsservice og dernæst forholdet til det
FULDE demografiske træk.
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Kap. 4. Demografiske udfordringer og fremtidige
demografiske træk for kommunal velfærd frem til 2025.
201

I herværende kapitel gennemgås de demografiske udfordringer og de fremtidige
demografiske træk for kommunerne 2023 – 2025.
Først analyseres det UMIDDELBARE demografiske træk og dernæst redegøres for det
FULDE demografiske træk.

4.1. Fremtidige demografiske udfordringer og træk for kommunal
velfærdsservice.

Den kommunalt leverede velfærd vil i de kommende år blive sat under stærkt pres fra
befolkningsudviklingen, også kaldet den demografiske udvikling.

4.1.1: Demografisk udvikling i kommunerne.
Det presser kommunerne, at befolkningen vokser, både i kraft af stigende børnetal, men
især i kraft af, at der bliver flere ældre som følge af længere levetid. Siden 1995 er
middellevetiden steget med ca. 2½ pr tiår for mænd, mens den for kvinder er steget med
ca. 2 år pr. tiår.202
Det som navnlig presser kommunerne er ændringen i befolkningssammensætningen.
201

) Dette kapitel er en opdatering af et tilsvarende kapitel i analysen af kommuneaftalen for 2020.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf og for 201.
202

) Jf. Bjørn, Niels Henning: Demografiske udfordringer frem til 2040. Analysenotat fra KL, s. 2 midt for. 04.01.19.
https://www.kl.dk/media/18610/demografiske-udfordringer-frem-til-2040.pdf
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For det første stiger antallet af ældre på pension i disse år stærkt, fordi store
fødselsårgange fra efterkrigstiden kommer i pensionsalderen og fordi levetiden samtidig
stiger.
For det andet – og især vigtigt for kommunerne - bliver der flere ”gamle” ældre, fordi
de store fødselsårgange 1942 – 48 nærmer sig den alder, hvor flere og flere får brug for
kommunale velfærdsydelser i form af hjemmehjælp og plejebolig.
I 2025 vil der være 75.000 flere ældre over 80 år end i 2019.

Figur: Demografisk udvikling 2007 -2030 fordelt på aldersgrupper. 2007 = 100. 203

Det skal nævnes, at befolkningstallet også vokser pga. indvandring. Senest pga.
tilstrømning af flygtninge fra Ukraine.
Det billede, vi ser ovenfor, af en voksende og især af en aldrende befolkning sætter hele
den offentlige sektor under pres.

203

) Kilde: KL: Faktaark om demografisk udvikling, s. 1.
https://www.kl.dk/media/20812/faktaark-demografi.pdf
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4.1.2: Demografisk udgiftspres.
Dette pres retter sig især mod kommunerne og her navnlig mod ældreplejen på grund af
det stigende antal pensionister i højere aldersklasser.
Især vil det voksende antal +80 – årige trække særligt på den kommunale pleje.
Figur: Forventet demografisk udvikling i antallet af +65-årige opdelt på aldersgrupper.
(Indeks 100 = 2020).204

Denne befolkningsudvikling får umiddelbart konsekvenser i form af et stigende
umiddelbart demografisk træk for det offentlige forbrug til velfærdsservice generelt,
men særligt for kommunerne.
Når særligt kommunerne kommer til at mærke udgiftsstigninger skyldes, at udgifterne
til pleje ligger her og især i de ældste årgange, som der nu bliver langt flere af. 205 Det

204

) Kilde: Baes-Jørgensen, Jens: Ældreboom sætter sundheds – og plejeudgifter under hårdt pres, side 2, anden spalte.
Momentum, 27-04-21.
https://www.kl.dk/media/27436/momentum-nr-8-27-april-2021.pdf
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vil især betyde, at kommunernes udgifter ældrepleje indenfor hjemmehjælp, plejehjem
o.l. vil stige kraftigt, men også at de kommunale sundhedsudgifter til hjemmesygepleje
genoptræning og rehabilitering vil vokse kraftigt.
Figur: Fremskrivning af udgifterne til kommunale sundheds – og plejeydelser til +
65årige, 2019 til 2030 (mia. kr. i 2019 – priser). 206

I de to følgende afsnit kortlægges det, hvilken realvækst i det det offentlige forbrug til
kommunal velfærdsservice, som kræves af det direkte på befolkningsudviklingen
baserede (af undertegnede benævnt) ”umiddelbare/enkle” demografiske træk respektive
af det fulde/udvidede demografiske træk for velfærden i kommunerne 2021 – 2025.

205

) Kilde: Baes-Jørgensen, Jens: Ældreboom sætter sundheds – og plejeudgifter under hårdt pres, s. 3. anden spalte.
Momentum, 27-04-21.
https://www.kl.dk/media/27436/momentum-nr-8-27-april-2021.pdf
206

) Kilde: Baes-Jørgensen, Jens: Ældreboom sætter sundheds – og plejeudgifter under hårdt pres, s. 3. første spalte.
Momentum, 27-04-21.
https://www.kl.dk/media/27436/momentum-nr-8-27-april-2021.pdf
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4.2. Det UMIDDELBARE/ENKLE demografiske træk for kommunal
velfærdsservice frem til 2025.
Ved det UMIDDELBARE demografiske træk 207 forstås det udgiftstræk på det
offentlige forbrug, som befolkningsudviklingen isoleret set medfører, såfremt den reale
udgift pr. bruger fastholdes uændret.
Sagt på anden måde så repræsenterer det umiddelbare demografiske træk den vækst i
ressourcetilførslen, der årligt kræves til den kommunalt leverede velfærd, såfremt det
eksisterende serviceniveau med uændret standard skal fastholdes. Mere præcist er det
demografiske træk en beregning af, hvad den procentuelle årlige vækst i det offentlige
forbrug skal være, hvis det reale offentlige forbrug pr. borger skal være den samme ved
en ændring i størrelsen eller sammensætningen af befolkningen. 208
Som følge af den ovennævnte befolkningsudvikling forventes det umiddelbare
demografiske træk for den samlede offentlige sektor i perioden 2023 - 2025 at vokse fra
0,5 pct. i 2023 over stadig 0,5 pct. i 2024 til 0,6 procent i 2025, hvilket svarer til en
gennemsnitlig årlig vækst på 0,55 procent 209 (rundet op). Dette er en anelse højere end
for kommunerne, hvilket skyldes at det samlede demografiske for hele den offentlige
sektor trækkes op af et højere niveau for det demografiske træk i regionerne (Sygehus –
og sundhedsvæsenet).
Ser vi på kommunerne så forventes det umiddelbare demografiske træk her at udvikle
sig således, at væksten i det offentlige forbrug i kommunerne stiger støt fra 0,5 pct. i
2023 over 0,6 pct. i 2024 til 0,6 pct. i 2025 210 blot for at bevare uændret standard i den

207

) Til forskel fra det udvidede eller fulde demografiske træk.

208

) Kirk, Jens Sand: Massivt demografisk pres på plejeområdet. KL, Analysenotat, s. 7 for oven. 21.02.19
https://www.kl.dk/media/18785/massivt-demografisk-pres-paa-plejeomraadet.pdf
Man skal dog være opmærksom på, at der ikke er tale om en lineær fremskrivning af udgifterne til det offentlige forbrug,
men at der i opgørelsen af det offentlige forbrug er indregnet såkaldt ”sund aldring”. Dette går ud på, at når levetiden
stiger, forventes forbruget af sundhedsrelaterede ydelser for et givet alderstrin at falde.
209

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet,
26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
210

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 76 (L1 §7) af 28. okt.- 2020 stillet af Troels Lund Poulsen, s. 2 – tabel 1.
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L1/spm/76/svar/1710680/2276347/index.htm
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kommunale velfærd. Dette svarer til en stigning fra 1 ¼ mia. kr. i 2023 over 1 ½ mia.
kr. i 2022 til 1 ¾ mia. kr. i 2025 (2021-priser). 211
I alt (akkumuleret) forventes ressourcetilførslen til den kommunale velfærd at skulle
vokse med 4½ mia. kr. fra 2023 til 2025 (2021 – priser), hvis der skal være dækning for
det umiddelbare demografiske træk. 212

Tabel: Årlig vækst i det UMIDDELBARE demografiske træk for offentligt forbrug til
velfærdsservice i kommuner i perioden 2020-21 213 og 2022 – 25 214. Procent og mia. kr.
(2021 – priser).

Procentvis
vækst
Vækst i
mia. kr.

2020
0,4

2021
0,4

2022
0,4

2023
0,5

2024
0,6

2025
0,6

2023-2025 ialt
0,55 (gns.)

1

1

1,25

1,25

1,5

1,75

4,5 (akk.)

211

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet,
26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
212

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet,
26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
213

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 76 (L1 §7) af 28. okt.- 2020 stillet af Troels Lund Poulsen, s. 2 – tabel 1.
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L1/spm/76/svar/1710680/2276347/index.htm
214

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet,
26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf

119

4.3. Det FULDE/UDVIDEDE demografiske træk for kommunal
velfærdsservice 2020 - 2025.
Men jævnfør overstående indebærer det, at det umiddelbare demografiske træk dækkes,
”kun”, at den hidtidige standard i kommunalt leveret velfærdsservice opretholdes.
Skal der være råd til udvikling af velfærden i form af fx ny medicin, ny teknologi, nye
behandlingstilbud og bedre kvalitet i offentligt velfærdsservice, så kræves der, at
ressourcetilførslen stiger svarende til velstandsudviklingen.
Dette benævnes også det UDVIDEDE eller ”FULDE” demografiske træk. 215 (Af
Finansministeriet benævnes det ”beregningstekniske fremskrivningsprincip for de
offentlige udgifter” 216).
Ifølge Finansministeriet antages den gennemsnitlige årlige vækst i det fulde
demografiske træk fra 2023 til 2025 at være 1,1 pct for hele den offentlige sektor
svarende til en realvækst på 6 mia. kr. årligt i gennemsnit. 217
For kommunernes specifikt vil det fulde demografisk træk i perioden 2023 til 2025
kræver en årlig gns. realvækst på 1,1 pct. svarende til en realvækst på 3 mia. kr. årligt i
gennemsnit eller akkumuleret over hele perioden 2023 til 2025 til en samlet realvækst
på 9 mia. kr. i 2025.

215) Jf. Kirk, Jens Sand: Prioritering af velfærden frem mod 2025, s. 2 for oven. Analysenotat fra KL, 12.06.19.
https://www.kl.dk/media/20062/prioritering-af-velfaerden-frem-mod-2025-og-derefter.pdf
216) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL.
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
217

) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1.
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm.
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Tabel: Beregnet gns. vækst i det offentlige forbrug til velfærdsservice i kommuner i
perioden 2020 – 2025 ifølge det FULDE demografiske træk. Procent og mia. kr. (2021
– priser). 218
2020

2022

2023

2023

2024

2025

2023-2025
I alt

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1 (gns)

3

3

3

3

3

3

9 (akk.)

Procentvis vækst
Vækst i mia. kr.

218

) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1.
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm.
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Kap. 5. Kommuneaftalen for 2023 i sig selv i f. t.
demografiske træk for kommunerne.
I dette afsnit analyses, hvorvidt og i hvilket omfang kommuneaftalen for 2023 i sig selv
betragtet opfylder de demografiske træk i 2022.
Først undersøges, hvorledes ØA 23 – isoleret betragtet dvs. eksklusive finanslovsløft forholder sig til det UMIDDELBARE demografiske træk?
Og dernæst undersøges, hvorledes aftalen opgjort på samme måde forholder sig til det
FULDE demografiske træk?

5.1. Kommuneaftalen 2023 i forhold til UMIDDELBART
demografisk træk.
Da de i kommuneaftalerne ”udækkede” udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde – som fremgået – er betydelige, vil vi for begge ovenstående analysers
vedkommende først foretage dem for ØA 23’ s vedkommende i sig selv og dernæst inkl.
de forventede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som der ikke gives
dækning for dvs. ikke gives midler til i kommuneaftalen.

5.1.1: Det aftalte ”realløft” i sig selv i f.t. UMIDDELBART dem. træk.
Som fremgået foran giver kommuneaftalen for 2023 i sig selv en ”aftalt realvækst” på +
1,3 mia. kr. (2023 – priser) til de kommunale serviceudgifter. I forhold til den samlede
ramme på 287,4 mia. kr. (2023 – priser) for de kommunale serviceudgifter 219 svarer det
til en procentuel stigning på 0,5 pct. 220.

219) Jf. Kommuneaftalen for 2023, s. 3, tabel 1.
https://fm.dk/media/26060/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023a.pdf
220

) Kilde: Egen beregning på basis af ovenstående.
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Det offentlige forbrug i kommunerne er imidlertid ikke helt sammenligneligt med
kommunernes serviceudgifter, men ligger i underkanten af heraf. 221 På denne baggrund
skønnes det reelle løft for kommunernes serviceudgifter i kommuneaftalen for 2023 at
svare til en realvækst i det offentlige forbrug på 0,55 pct.
Jf foran kræver det umiddelbare demografiske træk ifølge Finansministeriets opgørelse
en realvækst i det offentlige forbrug til kommunalt leveret velfærdsservice i 2023 på
1,25 mia. kr. svarende til en realvækst på 0,5 pct. I forhold hertil repræsenterer ”den
aftalte realvækst” for kommunernes serviceudgifter i økonomiaftalen for 2023 i sig selv
betragtet således i forhold en stigning på 0,05 mia. kr. mere end det umiddelbare
demografiske træk i 2023 svarende til en mervækst herudover på + 0,05 pct.
Figur: Stigning i umiddelbart demografisk træk 222 og aftalt ”realløft” i kommuneaftalen
for 2023 (mia. kr.) 223 – i sig selv.
1,4

1,25

1,3

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0,05
Umiddelbart demografisk
træk

Vækst i off. Forbrug i
kommuneaftalen

"Overskud" i ØA 23

221

JF. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 5 (aktstykke nr. 148) af 14. juni 2018: Udviklingen i kommunernes og
regionernes serviceramme sammenholdt med udviklingen i det demografiske udgiftsbehov fra 2018 til 2019. Stillet af
Lisbeth Bech Poulsen 20.06.18
https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/Aktstk.148/spm/5/svar/1499100/1913680/index.htm
222

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet,
26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
223) Jf. Kommuneaftalen for 2023, s. 2 - øverst.
https://fm.dk/media/26060/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023a.pdf
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5.1.2: Reelt løft - inkl. sociale udgiftsstigninger - i f.t. UMIDDELBART dem.
træk.
Jf. foran dækker ”den aftalte realvækst” for de kommunale serviceudgifter imidlertid
ikke kommunernes udgiftsbehov på grund af manglende tilgodeseelse i aftalen af
forventede merudgifter indenfor det specialiserede socialområde, hvilket vil tvinge
kommuner til besparelser indenfor de brede velfærdsområder på omkring - 0,9 mia. kr.
Med et således reelt løft i kommuneaftalen for 2023 på kun +0,4 mia. kr. vil der mangle
0,85 mia. kr. i opfyldelse af det umiddelbare/enkle demografiske træk.

Figur: Stigning i umiddelbart demografisk træk 224 og reelt løft i kommuneaftalen for
2023 (mia. kr.) 225 – ”udækkede” udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde
indregnet.
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224

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet,
26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
225) Jf. Kommuneaftalen for 2023, s. 2 - øverst.
https://fm.dk/media/26060/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023a.pdf
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5.2. Kommuneaftalen for 2023 i sig selv i forhold til FULDT
demografisk træk.
Igen vil vi for først foretage analysen for ØA 23’ s vedkommende i sig selv og dernæst
inkl. de forventede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, som der ikke
gives midler til at dække i kommuneaftalen.

5.2.1: Det aftalte ”realløft” i sig selv i f.t. FULDT dem. træk.
Jf. foran udgør det fulde demografiske træk for det offentlige forbrug til kommunal
velfærdsservice i perioden 2022 – 2025 årligt 1,1 pct. i gennemsnit svarende til en årlig
gennemsnitlig stigning på 3 mia. kr. 226
I forhold hertil giver kommuneaftalen for 2023 med et reelt løft på 1,3 mia. kr. i sig selv
betragtet således kun lidt under halvdelen af, hvad det fulde demografiske træk kræver.
Figur: Fuldt demografisk træk 227 og realløft i kommuneaftalen for 2023 i sig selv. 228
(mia. kr.)

3

3

2

1,30

1
0
-1

-1,7

-2
Fuldt dem. Træk
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226

) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL)
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm.
227

) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL)
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm.
228) Jf. Kommuneaftalen for 2023, s. 2 s- øverst.
https://fm.dk/media/26060/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023a.pdf
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5.2.2: Reelt løft – inkl. sociale udgiftsstigninger - i f.t. FULDT dem. træk.
Hvis det reelle løft i ØA 23 inkl. forventede merudgifter indenfor det specialiserede
socialområde ligger langt blot fra det umiddelbare demografiske træk, så er afstanden
herimellem og det fulde demografiske træk jo klart endnu større.
Hvor der manglede 1,7 mia. kr. i at den ”aftalte realvækst” opfylder det fulde
demografiske træks 3 mia. kr., mangler der i forhold til det reelle løft på 0,4 mia. kr.
hele 2,6 mia. kr. i at opfylde det dem. træk.
Det reelle løft i ØA 23 udgør reelt mindre end 1/7 af det fulde demografiske træk.

Figur: Fuldt demografisk træk 229, reelt løft i kommuneaftalen for 2023 230 , inkl.
forventede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde (mia. kr.) og
”underskud” i ØA 23 i forhold til fuldt demografisk træk.
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229

) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL)
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm.
230) Jf. Kommuneaftalen for 2023, s. 2 s- øverst.
https://fm.dk/media/26060/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023a.pdf
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Del 1.3:
Kommuneaftalen i sig selv
og
ressourceefterslæbet
siden 2010.

127

Indledning til del 1.3.

Siden 2010 og frem til 2019 er – jf. foran – velfærden i Danmark blevet udhulet af en
borgerlig økonomisk politik, der har ladet det offentlige forbrug halte efter ikke bare
velstandsudviklingen (= det fulde/udvidede demografiske træk), men til tider også ligge
under, hvad der kræves for at matche befolkningsudviklingen (=det umiddelbare/enkle
demografiske træk).
Det har haft til formål at skabe rum til betydelige skattelettelser, navnlig til de rige. 231
Som følge heraf har der i perioden udviklet sig et stort ressourceefterslæb for velfærden
i almindelighed og herunder ikke mindst for den halvdel af den offentlige
velfærdssektor, som ligger i kommunerne. 232
Udover at spørgsmålet om bare at opfylde de demografiske træk i 2023, som blev belyst
i foregående del, er der i forhold til kommuneaftalerne siden 2019 og senest altså i 2023
derfor også spørgsmålet om, hvorvidt der hermed også hentes ind på det efterslæb i
ressourcetilførslen for den kommunalt leverede velfærd, som udvikledes sig i perioden
2010 – 2019?
I den følgende del undersøges, hvordan det er gået og går med dette efterslæb fra 2020
og frem til og med ØA23?
Nærmere bestemt undersøges forholdet mellem på den ene side først kommuneaftalerne
2020 – 2022 og dernæst aftalen i 2023 i sig selv, dvs. ekskl. finanslovsløft, og så på den
anden side ressourceefterslæbet 2010 - 2019. 233

231

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport nr. 3) – Udhulingen af skattesystemet. Maj -juni
2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/06/Langsomnedsmeltning-3-skattesystemet.pdf
232

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport nr. 1) – Udhulingen af velfærdsservice. Jan, 2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
Opgørelsen af efterslæbet er revideret og justeret i Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftaler for 2022.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2021/09/Kommuneogregionsaftale2022.pdf
233

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport nr. 1) – Udhulingen af velfærdsservice. Jan, 2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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Først redegøres i kap. 6 for den udhuling af den kommunale økonomi og dermed af
standarden i kommunal velfærdsservice, som skete i perioden 2010 – 2019.
Og i fortsættelse heraf indkredses i kap. 7 størrelsen af efterslæbet i ressource-tilførslen
for den kommunalt leverede velfærd 2010 – 2019 i forhold til henholdsvis umiddelbart
og fuldt demografisk træk.
Videre analyseres i de to følgende kapitler, hvorvidt og i hvilket omfang dette efterslæb
ændres af kommuneaftalerne 2020 til 2023 i sig selv.
I kap. 8 analyseres ændringer i perioden i efterslæbet i forhold til UMIDDELBART
demografisk træk og i kap. 9 analyseres tilsvarende i forhold til det FULDE
demografiske træk.
I kapitel 8 og 9 analyseres først effekten på efterslæbet af de i aftalerne angivne, ”aftalte
realløft” i kommuneaftalerne i sig selv.
Dernæst vurderes effekten på efterslæbet, når de reelle løft opgøres ved at de udækkede
udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde indregnes heri – udækkede i den
forstand, at der ikke i kommuneaftalerne har været afsat midler til specifikt at dække
disse kommunernes merudgifter på området.
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Kap. 6: Udhuling af kommunal velfærdsservice 2010 – 2019.
234

I første afsnit af indeværende kapitel redegøres for den generelle økonomiske udhuling
af den kommunalt leverede velfærd 2010 – 2019.
Dernæst analyseres i kapitlets andet afsnit, hvorledes standarden er udhulet i de centrale
sektorer for kommunal velfærdsservice: Ældrepleje, daginstitutioner og folkeskole.

6.1. Generel økonomisk udhuling af den kommunale
velfærdsservice 2010 - 2019. 235
Det offentlige forbrug til velfærdsservice generelt og navnlig den kommunalt leverede
velfærdsservice er – som beskrevet foran - økonomisk blevet betydeligt udhulet i kraft
en borgerlig økonomisk sparepolitik overfor velfærden i perioden 2010 – 2019. 236
Dette herved fremkomne ressourceunderskud til den kommunalt leverede
velfærdsservice har generelt kunnet registreres som et faldende niveau for de
kommunale serviceudgifter pr. indbygger målt i faste priser.
I 2011 brugte kommunerne i deres regnskab i gennemsnit 46.069 kr. pr indbygger.
Dette var i 2019 faldet til 43.329 kr. – et fald på 6 procent (2019 – priser).

234

) Dette kapitel er en opdatering af et tilsvarende kapitel i analysen af kommuneaftalen for 2022.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2021/09/Kommuneogregionsaftale2022.pdf .
235

) Dette afsnit trækker på Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (I): Udhulingen af velfærdsservice
2001 – 2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
236

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (I): Udhulingen af velfærdsservice 2001 – 2019, del I.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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Figur: Serviceudgifter pr. indbygger i kommunerne. 237 19 – opgave- og PL-niveau.

Den kommunale service er i høj grad personlig service og besparelserne på de
kommunale udgifter er derfor navnlig gået ud over antallet af ansatte, som mellem 2010
og 2020 er faldet med godt 35.000 fuldtidsstillinger.

237

) Kilde: VIVE ´s kommunetal, februar 2019: Kommunerne budgetterer med stigende serviceudgifter.
https://www.vive.dk/media/pure/12310/2574186
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Figur: Antal fuldtidsbeskæftigede i kommunerne 2010 – 2020. 238

238) Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken Arbejde, indkomst og formue Vælg fra tabellen OBESK3.
https://www.statistikbanken.dk/10313
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6.2. Udhuling af velfærdens standard på de kommunale
serviceområder 2010 - 2019. 239
Denne udhuling af kommunernes ressourcer til velfærd har – nødvendigvis - sat sig
dybe spor på alle de store kommunale serviceområder, hvortil jo størstedelen af de
kommunale budgetter jo går.

6.2.1. Udhuling af ældreplejen.
Ældreområdet er et tungtvejende udgiftsområde indenfor kommunerne. Den tiltagende
stramning af kommunernes økonomi gennem 10’ erne er derfor ikke mindst sket
gennem besparelser her indenfor, hvilket har betydet dermed følgende forringelser af
velfærden for de ældre.
Antallet af ældre stiger i disse år stærkt. Fra 2011 til 2021 steg antallet af ældre over 65
med 26 procent.
Figur: Antal ældre over 65 2011 til 2021. 240

239

) Dette afsnit trækker på Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (I): Udhulingen af velfærdsservice
2001 – 20019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
240

) Ældresagen: Udviklingen i demografi 2021.
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2021-aeldre-i-tal-demografi-2021
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Men på grund af en borgerlig økonomisk politik fulgte de kommunale udgifter til ældre
i det meste af 10´erne frem til 2017 ikke med stigningen. Ganske vist øgede
kommunerne i perioden 2010 til 2017 deres udgifter til ældre og handicappede med
knap 2,5 mia. kr. Dette svarer imidlertid kun til en stigning på 6 procent og står således
langt fra mål med stigningen i antallet af ældre.
Kommunerne brugte således mindre på den enkelte ældre frem til og med VLAK regeringen. Pr. ældre er udgifterne således fra 2008 til 2017 faldet med 8 procent. 241
Figur: Udgifter pr. ældre over 65/67 år, 2007 – 2017 og 2018 - 2020, gns, løbende
priser. 242

En del af forklaringen på faldende ældreudgifter kan tilskrives bedre rehabilitering af de
ældre, således at de kan klare flere ting selv, men det kan langtfra begrunde hele faldet,
som i hovedsagen tværtimod må tilskrives forringelser i hjælpen på grund af
sparepolitikken.
Først med regeringsskiftet i 2019 brydes tendensen til udhuling af standarden i
ældreplejen og afløses af en langsom forbedring frem til i dag.
241

) Danmarks Statistik, Statistikbanken: Kommunalt regnskab for nettoudgifter pr. ældre, tabel NGLK.
http://www.statistikbanken.dk/10188
242

Kilde: Figur af egen tilvirkning baseret på Indenrigsministeriets nøgletal, ældreomsorg, ældreudgifter pr. 65+/67+ årige.
www.noegletal.dk
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Først sidst i 10´erne er denne er denne faldende tendens brudt. (Det skal dog bemærkes,
at der imellem 2017 og 2018 er sket en ændring af opgørelsesmetoden og dermed
foreligger et databrud)
Forringelsen af den kommunale ældrepleje kan navnlig konstateres i hjemmehjælpen.
For det første tildeles færre og færre ældre hjemmehjælp igennem 10’ erne.
Fra 2008 og frem til og med 2018 er antallet af danskere over 65 år eller derover, der får
hjemmehjælp, faldet med godt 21 pct., mens antallet af danskere på 80 år eller derover,
som modtager hjemmehjælp, er faldet med 20 pct. 243

Figur: Udviklingen i antal hjemmehjælpsmodtagere. 244

For det andet visiteres der færre og færre hjemmehjælpstimer.
Siden 2008 er antallet af hjemmehjælpstimer til danskere på 65 år eller derover faldet
med 7,5 mio. timer. Det svarer til et fald på 26 pct.
I samme periode er hjemmehjælpstimer til danskere i alderen 80 år og opefter faldet
med 5,5 mio. timer, hvilket svarer til et fald på 29 pct.
243

) Ældresagen: Ældre i tal 2018, tabel 1: Udviklingen i visiteret hjemmehjælp. Okt. 2019.
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2019-antal-hjemmehjaelpstimer-2018
244

) Ældresagen: Ældre i tal 2018. Okt. 2019.
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2019-antal-hjemmehjaelpstimer-2018
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Figur: Udviklingen i antal visiterede hjemmehjælpstimer 2008 til 2018. 245

Nedskæringen svarer ifølge Ældresagen til, at der er blevet sparet ca. 3,4 mia. kr. på
hjemmehjælpen i perioden 2008 – 2017. Ud af den samlede besparelse skyldes de 1,1
mia. kr. besparelsen på praktisk hjælp, og de 2,2 mia. kr. besparelsen til personlig pleje.
246

Samtidig er også hjemmehjælpens omfang og kvalitet i forhold til den enkelte blevet
forringet.
Antallet af visiterede timer pr uge pr. er således fra 2008 til 2018 gennemsnitlig faldet
med op mod 6 procent pr. modtager.
I 2008 fik en hjemmehjælpsmodtager på 80 år eller derover i gennemsnit 3,82 timer pr.
uge, svarende til 200 timer årligt, mens det gennemsnitlige antal hjemmehjælpstimer var

245

) Ældresagen: Ældre i tal 2018. Okt. 2019.
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2019-antal-hjemmehjaelpstimer-2018
246

) Jf. Ældresagen: Alarmerende stigning i udækket behov for hjemmehjælp. 24.02.19.
https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/alarmerende-stigning-i-udaekket-behov-for-hjemmehjaelp
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faldet til 3,43 timer pr. uge i 2018 eller 180 timer årligt. Det er en reduktion på 10
pct. 247

6.2.2. Udhuling af daginstitutioner.
Også på daginstitutionsområdet har den borgerligt økonomiske sparepolitik gennem
10’erne betydet ringere standard og service. Målt i faste priser og pr. indskrevet barn er
de kommunale dagtilbudsudgifter til 0 – 10-årige faldet i hele landet med l0,8 pct. fra
2008 til 2017.
Figur: Kommunale nettoudgifter til dagtilbud pr. 0 – 10-årig 2008 – 2021 (kr., faste
2022 priser). 248

Også her brydes udhulingstendensen først sidst i 10’ erne og afløses af en langsom
forbedring.
Samtidig er pædagogerne over tid blevet pålagt en stigende mængde af andre opgaver
end børnepasning, fx til dokumentation, møder administration og ledelse. Hvor
247

) Ældresagen: Ældre i tal 2018, tabel 3: Antal hjemmehjælpstimer pr modtager 2008 - 2018. Okt. 2019.
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2019-antal-hjemmehjaelpstimer-2018
248)

Danmarks Statistik, Statistikbanken: Kommunale regnskabstal for nettoudgifter pr 0 – 10-årig i faste priser 2008 – 2021.
http://www.statistikbanken.dk/10188
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pædagogerne i 1986 brugte omkring 2/3 af deres tid sammen med og direkte på
børnene, er det i dag kun omkring halvdelen af tiden, der går hertil og andelen falder
stadig langsom. 249
Figur: Udviklingen i tidsanvendelsen i daginstitutioner. 250

Andel af timer, som anvendes på børnene

2000

2010/2011 og efter

55

51

Besparelserne og den stigende opgavemængde har betydet en kraftig forringelse af
normeringerne, målt på den tid, som direkte anvendes på børnepasningen.
Figur: Udvikling i antal børn pr voksen i 2000, 2009, 2014 og 2018 (kun faktisk
børnetid).251
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249)

Jf. Sørensen, Laura Marie og Ditte Bannor-Kristensen: Pædagoger ofte alene med stor børnegruppe. Dr.dk, 04.01.15
https://www.dr.dk/nyheder/indland/boern-ladt-i-stikken-paedagoger-ofte-alene-med-stor-gruppe-boern
250)

Kilde: Glavind, Niels og Susanne Pade: Notat om udviklingen i daginstitutionernes bemanding siden 1986, s. 17. Bureau 2000, 2014.
http://www.bureau2000.dk/images/udgivelser/Born_og_unge/Normeringsudvikling%20siden%201986.pdf
og jf. Glavind, Niels og Susanne Pade: Børn pr. voksen i daginstitutioner – udviklingen 1972-2018. Aug. 2019.
https://www.bureau2000.dk/CustomerData/Files/Folders/7-seneste-nyheder/1080_b%C3%B8rn-pr-voksen-3008-2019.pdf
251)

Kilde: Tal for 2000, 2009 og 2018 fra Glavind, Niels og Susanne Pade; Børn pr. voksen i daginstitutioner – udviklingen 1972 – 2018, s.
24, tabel 5 (kun børnetid). https://www.bureau2000.dk/CustomerData/Files/Folders/7-seneste-nyheder/1080_b%C3%B8rn-pr-voksen3008-2019.pdf
Tal for 2014 er fra Glavind, Niels og Susanne Pade: Notat om udviklingen i daginstitutionernes bemanding siden 1986, s. 5, tabel 1.
Bureau 200, 2014. http://www.bureau2000.dk/images/udgivelser/Born_og_unge/Normeringsudvikling%20siden%201986.pdf
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Fra pr 2000 til 2018 er den reelle normering i normering i vuggestuer (kun målt ved
anvendt tid på børnene) er forringet med 16 pct. og den reelle normering i børnehaver
(målt) forringet med omkring 30 pct.
Det har igen medført en kraftig forringelse af børnepasningsydelsen – og af
pædagogernes arbejdsvilkår. Det er dels en konsekvens af, at der hermed er blevet flere
børn pr. pædagog. OG dels – og ikke mindst - er det en følge af, at der er blevet flere
perioder, hvor pædagogerne er alene med børnene og deres funktion hermed reduceres
til i høj grad overvågning.
En undersøgelse fra BUPL foretaget i 2016 viste, at mange pædagoger er alene med den
samlede børnegruppe i mellem 1 og op til 3 timer. 252

Figur: Så mange børn er de voksne alene med i 2015. 253

Det er baggrunden for, at forældre over hele landet – støtte af BUPL - op til valget i
2019 gik på gaden og krævede mere personale i daginstitutionerne og som en garanti for
bemandingen krævede indført minimumsnormeringer.

252

) Jf. BUPL: Analysenotat, marts 2017.https://www.bupl.dk/iwfile/BALG-AKFFXN/$file/Alenetidsundersoegelse2017.pdf

253

) Kilde: Sørensen, Laura Marie og Ditte Bannor-Kristensen: Pædagoger ofte alene med stor børnegruppe. Dr.dk,
04.01.15
https://www.dr.dk/nyheder/indland/boern-ladt-i-stikken-paedagoger-ofte-alene-med-stor-gruppe-boern
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Der er således stærkt brug for et løft af daginstitutionsområdet for at genoprette
standarden og normeringerne.

6.2.3. Udhuling af folkeskolen.
Endelig er der også for folkeskolens vedkommende er der sket en udhuling af standard
og service igennem 10’ erne. Antallet af elever i grundskolen som helhed er i disse år
langsomt faldende. Fra 2007/08 til 2017/18 faldt elevantallet med i grundskolen med op
mod 1,9 procent.
Tabel: Antal elever i grundskolen, 0-10. klasse. 254
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670000
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680000

) Undervisningsministeriet: Elever i grundskolen 2016/17.
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/stat/pdf17/170622-notat---elever-i-grundskolen-2017.pdf og jf.
Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen 2020/21
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1683.aspx
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Samtidig er der sket en ændring af sammensætningen af elevmassen i grundskolen.
For det første tale om, at elevtallet stiger i frie grundskoler og privatskoler, mens
antallet af elever i selve folkeskolen er faldende. Men for det andet er i folkeskolen
antallet af elever i specialskoler og specialundervisning reduceret, mens elevantallet i
almenundervisningen er steget. Navnlig det sidste har betydet, at eleverne i folkeskolen
gennem tiden er blevet mere undervisningskrævende.
I forhold hertil er det bemærkelsesværdigt, at ressourcetildelingen til folkeskolen
tilsyneladende har været stort set uændret set over perioden som helhed. Måles i stedet i
faste 2017 - priser og pr. elev steg de kommunale udgifter til folkeskolen kun med 0,8
procent fra 2009 til 2017.
Det ses, at udgiften pr. elev dykkede hen mod midten af perioden, men herefter steg
igen og siden har ligget på omtrent samme niveau gennem sidste del af 10’ erne indtil
de endelig stiger efter, at folketingsflertallet skifter og S – regeringen tiltræder.
Kommunerne har således i perioden med borgerlig økonomisk politik brugt stort set det
samme på folkeskolen pr. elev. Først efter regeringsskiftet i 2019 stiger niveauet over
det, som var tilfældet før 10’ erne. Kommunernes gennemsnitlige nettoudgifter pr. elev
udgjorde i 2022 omkring 77.071 kr. (2022 priser).
Figur: Gennemsnitlig kommunal udgift til folkeskolen pr. elev 2009 – 2022, faste 2022
- priser (kr.). 255

255

Kilde: Indenrigsministeriets kommunale nøgletal, undervisning, udgift folkeskolen pr. elev – gns. alle kommuner
http://www.noegletal.dk/
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Tildelingen af finansielle ressourcer til folkeskolen i forhold til elevtallet er således
gennem det meste af perioden ikke blevet øget i forhold til 2009.
Men folkeskolens vigtigste ressource - lærerne - er der til gengæld direkte blevet sparet
på og det langt mere end elevtallet er faldet.
Fra 2009 til 2020 er antallet af lærere i folkeskolen faldet med 10.34 fuldtidsstillinger
dvs. med 19 procent.
Ganske vist er elevtallet også faldet i perioden, men kun med 10 pct. Faldet i elevtallet
kan således kun forklare omkring halvdelen af reduktionen i antal lærerstillinger. 256
Figur: Udvikling i antal fuldtidslærerstillinger (ekskl. vikarer) og elevtal 2009 – 2019.
257
Indeks 2009 = 100.

256

) Jf. DLF: 19 procent færre lærere i folkeskolen. Analysenotat, dec. 2020.
https://www.dlf.org/media/13951870/analysenotat-antal-laererstillinger-2020.pdf
257 257

) ) Jf. DLF: 19 procent færre lærere i folkeskolen. Analysenotat, dec. 2020.
https://www.dlf.org/media/13951870/analysenotat-antal-laererstillinger-2020.pdf
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Reduktionen i antallet af lærerstillinger er sket samtidigt med, at folkeskolens
opgaver som anført er blevet øget markant gennem inklusionsloven OG gennem en
kraftig forøgelse af elevernes timetal med ”folkeskolereformen” i 2013.
Figur: Udviklingen I antal undervisningstimer og lærere 2009/2010 – 2019/2020. 258

Noget af reduktionen i folkeskolen modsvares som af stigende elev - og lærertal i frie
grundskoler, men dette kan ikke forklare hele faldet. Sparepolitik bærer ansvaret for
resten.
OG: Når der gennem det meste af 10’erne er blevet sparet på folkeskolens vigtigste
ressource, lærerne, er konsekvensen heraf selvsagt, at der med denne udvikling bliver
flere elever pr lærer dvs. faldende standard.
Hvilket da også ses i, at den gennemsnitlige klassekvotient i grundskolen gennem det
meste af 10’erne steg mærkbart indtil udviklingen vender efter sidst i 10’ erne, navnlig

258

) Kilde: DLF: Analysenotat: Færre lærere til flere undervisningstimer. Februar 2021.
https://www.dlf.org/media/14092678/betydeligt-faerre-laerere-til-mange-flere-undervisningstimer.pdf
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efter, at der i 2018 kommer nyt folketingsflertal og ny (S -) regering.
Figur: Gennemsnitlig klassekvotient i folkeskolen 2007 - 2018. 259

Med stigende klassekvotienter er den undervisning, som den enkelte elev kan modtage,
blevet forringet.
Det er dels en konsekvens af, at der hermed bliver flere elever pr. lærer.
OG dels – og ikke mindst er det en følge af, at der med inklusionsloven er blevet flere
elever med særlige – og særligt store - behov i klasserne. 260
Hermed bliver der endnu mindre læreropmærksomhed til den enkelte elev
gennemsnitligt set pr. undervisningslektion.
Dette kan i nogen grad antages at opvejes af, at lærerne efter folkeskolereformen
underviser i flere timer. Men til gengæld må konsekvensen af mindre tid til forberedelse

259

) Kilde: Indenrigsministeriets kommunale nøgletal, Undervisning, gennemsnitlig klassekvotient.
http://www.noegletal.dk/
260

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Inklusionens økonomi handler om spareøvelse. Okt. 2012.
www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Inklusionensoekonomi.doc
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som følge heraf omvendt vurderes at medføre en ringere kvalitet i undervisningen som
helhed.
Alt i alt må den kommunale besparelsespolitik på folkeskolen som helhed således
vurdere, at medføre en forringelse både af lærernes arbejdsvilkår og af den undervisning
eleverne modtager.261

261

) Jf. Lund, Henrik Herløv: SRSF-s og Antorinis folkeskolereform: Løft af folkeskolen og ringere kvalitet i undervisning og
børneliv. Marts 2013.
http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/SRSFsfolkeskolereform.pdf
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Kap. 7: Stort ressourceefterslæb for kommunal
velfærdsservice 2010 – 2019.
Den i foregående kapitel skildrede udhuling af standarden i kommunal velfærdsservice
det seneste tiår hænger sammen med et stort ressourceefterslæb herfor i perioden 2010 –
2019.
Dette efterslæb indkredses nærmere i indeværende kapitel.
I dette kapitel analyseres i første afsnit, hvorledes den kommunalt leverede velfærd
2010 – 2020 er blevet underfinansieret i forhold til det UMIDDELBARE demografiske
træk
Videre analyseres i andet afsnit af indeværende kapitel denne underfinansiering i
forhold til det FULDE demografiske træk.
I det følgende kapitel vil vi så se på, hvorvidt og i hvilket omfang kommuneaftalerne
2020 til 2023 ændrer herpå?

7.1. Ressourceefterslæb 2010 – 2019 i kommuner i f. t.
UMIDDELBART demografisk træk.

Baggrunden for, at standarden på de store kommunale serviceområder som beskrevet
foran er forringet siden 2010 skal søges i, at væksten i de kommunale serviceudgifter i
denne periode har ligger under væksten i det umiddelbare/enkle demografiske træk.
I perioden 2010 – 2019 faldt kommunernes serviceudgifter ifølge en KL – analyse
direkte med - 0,3 procent om året i gennemsnit 262, mens de ifølge det umiddelbare
demografiske træk gennemsnitlig skulle være steget med 0,4 procent.
262) Jf. Kirk, Jens Sand: Reduktion i kommunale serviceudgifter pr borger siden 2009 og nulvækst siden 2000, s. 4 øverst.
Analysenotat fra KL, 27.09.18.
https://www.kl.dk/media/18586/reduktion-i-kommunale-serviceudgifter-per-borger-siden-2009-og-nulvaekst-siden2000.pdf
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Dvs. et årlig gennemsnitlig underskud på 0,7 procentpoint i denne periode.
Figur: Forbrugsvækst i kommunal velfærdsservice og umiddelbart demografisk træk
ifølge KL, 2000 – 2019. 263

Dette svarer til, at der fra og med 2010 til 2019 i gennemsnit årligt manglede op mod
1,5 mia. kr. i at forbrugsvæksten i kommunerne modsvarede det umiddelbare
demografiske træk. Akkumuleret for hele perioden udgør dette et efterslæb i forhold til
blot det umiddelbare demografiske træk på op mod - 15 (manglende) mia. kr. (afrundet).
264

263) Jf. Kirk, Jens Sand: Reduktion i kommunale serviceudgifter pr borger siden 2009 og nulvækst siden 2000, s. 4 øverst.
Analysenotat fra KL, 27.09.18.
https://www.kl.dk/media/18586/reduktion-i-kommunale-serviceudgifter-per-borger-siden-2009-og-nulvaekst-siden2000.pdf
264

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport nr. 1) – Udhulingen af velfærdsservice. Jan, 2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
Opgørelsen af efterslæbet er revideret og justeret i Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftaler for 2022.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2021/09/Kommuneogregionsaftale2022.pdf
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Figur: Akkumuleret efterslæb for offentligt forbrug til kommunal velfærdsservice i
forhold til umiddelbart demografisk træk, mia. kr. (2019 – priser, afrundet) – egen
beregning baseret på KL s opgørelse. 265
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265

) Kilde: Opjustering i forhold til egen tidligere beregning i Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden
(rapport I): Udhulingen af velfærdsservice 2010 – 2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
Opjustering uddybes nærmere i Lund, Henrik Herløv: Udligningsreform og økonomiaftaler 2021.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/08/Udligningsreformogoekonomiaftaler2021.pdf
og i Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftaler 2022.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2021/09/Kommuneogregionsaftale2022.pdf
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7.2. Ressourceefterslæbet 2010 – 2019 i forhold til det FULDE
demografiske træk.
I forhold til det fulde demografiske træk er ressourceefterslæbet selvsagt en del større,
da dette er højere end det umiddelbare demografiske træk.
Det fulde demografiske træk for den kommunale sektor har i årene 2010 – 2019 årligt i
gennemsnit udgjort 1,0 procent i årligt gennemsnit. 266
I stedet for at stige svarende hertil faldt de kommunale serviceudgifter ifølge KL´s
opgørelse - som tidligere - beskrevet med - 0,3 procent årligt i gennemsnit i perioden.
Dvs. i forhold til det fulde demografiske træk har de kommunale udgifter til
velfærdsservice årligt i gennemsnit været underfinansieret med - 1,3 procent svarende til
omkring - 3 mia. kr.
Akkumuleret for hele perioden 2010 – 2019 giver det efterslæb i ressourcetilførslen til
kommunalt leveret velfærdsservice på omkring - 30 (manglende) mia. kr. 267

266

) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 9 (aktstykke nr. 148) af 15. juni 2018, tabel 1.
https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/aktstk.148/spm/9/svar/1499372/1914310/index.htm
267

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport nr. 1) – Udhulingen af velfærdsservice. Jan, 2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
Opgørelsen af efterslæbet er revideret og justeret i Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftaler for 2022.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2021/09/Kommuneogregionsaftale2022.pdf
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Figur: Akkumuleret efterslæb for offentligt forbrug til velfærdsservice i kommuner
2010 – 2019 i forhold til fuldt demografisk træk. Mia. kr., 2019 – priser. 268
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Det undersøges i det følgende kapitel, i hvilket omfang disse efterslæb ændres af
kommuneaftalerne 2020 til 2023?

268

) Kilde: Opjustering i forhold til egen tidligere beregning i Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden
(rapport I): Udhulingen af velfærdsservice 2010 – 2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
Uddybning heraf i Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftaler 2022.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2021/09/Kommuneogregionsaftale2022.pdf
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Kap. 8: Kommuneaftalernes betydning for
ressourceefterslæbet i forhold til UMIDDELBART
demografisk træk – isoleret set.
Et minimumskrav til kommuneaftalerne må være, at ressourcerne følger med
befolkningsudviklingen dvs. at den kommunalt leverede velfærds standard i det mindste
opretholdes, uanset der bliver flere ældre og børn.
Dette skal naturligvis opfyldes for det enkelte aftaleår og det er som vist i foregående
del tilfældet for 2023. Men det skal naturligvis også opfyldes på længere sigt – ellers
forringes velfærdens standard på sigt.
Som vist foran var dette ikke tilfældet igennem store dele af 10´erne, hvor realvæksten i
det offentlige forbrug til velfærd i store perioder blev holdt under det umiddelbare
demografiske træk dvs. underfinansieret af en borgerlig økonomisk politik.
Det er derfor også vigtigt, hvorvidt der er blevet hentet ind på det således udviklede
ressourceefterslæb i forhold til det umiddelbare/enkle demografiske træk?
I det herværende kapitel undersøges det, i hvilket omfang det 2010 til 2019 udviklede
ressourceefterslæb for kommunal velfærdsservice reduceres af kommuneaftale 2020,
2021, 2022 og 2023 i sig selv betragtet?
Som anført foran udgjorde det samlede efterslæb for kommunal velfærdsservice i
forhold til det umiddelbare /enkle demografiske træk i perioden 2010 – 2019 i alt - 15
mia. kr. 269
I det følgende analyseres i første afsnit, hvorledes efterslæbet i forhold til det
UMIDDELBARE demografiske træk påvirkes af kommuneaftale 2020, 2021 og 2022 i
sig selv betragtet. Herefter undersøges i andet afsnit, hvorledes det påvirkes af den

269

) Kilde: Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport I): Udhulingen af velfærdsservice 2010 –
2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
Opgørelsen af efterslæbet er revideret og opjusteret i Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftaler 2022.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2021/09/Kommuneogregionsaftale2022.pdf
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aktuelle kommuneaftale for 2023? Endelig sammenfattes for hele perioden 2020 til og
med 2023 i tredje afsnit.
I begge afsnit belyses først effekten af de angivne, aftalte ”realløft” i kommuneaftalerne
på efterslæbet. Dernæst vurderes størrelsen af løftene i kommuneaftalerne, når
periodens udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde medindregnes.
Ved ”udækkede” forstås som tidligere anført, at der i kommuneaftalerne ikke har været
afsat midler specifikt til at dække disse merudgifter for kommunerne.

8.1. Overskud/underskud imellem løft i ØA 20 - 22 og umid.
dem. træk.
Som anført belyses i det følgende først effekten på efterslæbene af de i
kommuneaftalerne angivne, aftalte ”realløft”. Dernæst indregnes i størrelsen af løftene
af de enkelte kommuneaftaler årets udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde.

8.1.1. Overskud/underskud imellem ”aftalte realløft” af ØA 20 – 22 og
umid. dem. træk.
I det følgende opgøres først effekten på kommuneaftalerne 2020, 2021 og 2022.
Dernæst gøres det tilsvarende kun for den kommuneaftale for 2023, således at vi
særskilt kan se effekten af den aktuelle aftale. Sidst sammenfattes vedrørende den
samlede effekt på efterslæbet af alle kommuneaftalerne fra og med 2020 til og med
2023.
Jf. foran udgjorde ”den aftale realvækst” i kommuneaftalen for 2020 270 i alt 1,7 mia. kr.

270

) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2020. 06.09.19.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/kommunerne-faar-2-komma-2-mia-mere-til-velfaerd-i-2020
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Dette udgjorde op mod det dobbelte af det umiddelbare demografiske træk i den
kommunale sektor i 2020 på 1 mia. kr. Den ”aftalte realvækst” i kommuneaftalen for
2020 bidrog således – i sig selv betragtet - til at indhente efterslæbet med lidt over ½
mia. kr. 271
Som tidligere beskrevet udgjorde ”den aftalte realvækst” for kommuneaftalen for 2021
272
i sig selv i alt 1,5 mia. kr. 273
Dette udgjorde halvanden gang af det umiddelbare demografiske træk i den kommunale
sektor i 2020 på 1 mia. kr. Kommuneaftalen for 2021 bidrog således – i sig selv
betragtet - til at indhente efterslæbet med lidt over 0,5 mia. kr. 274
Som foran anført indebar kommuneaftalen for 2022 i sig selv en ”aftalt realvækst” på
1,4 mia. kr. 275Dette udgjorde kun lidt mere end det umiddelbare demografiske træk i
den kommunale sektor i 2022 på 1,25 mia. kr. 276
Kommuneaftalen for 2022 bidrog nærmere bestemt – i sig selv betragtet – således kun
til at reducere efterslæbet pr. 2021 med + 0,15 mia. kr.

271

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233) af 18. juni. 2020, side 2, tabel 1.
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm.
272

) Jf. Regeringen og KL: Aftale om kommunernes økonomi for 2021.
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
273

) Jf. Finansministeriet: Faktaark om kommunernes service – og anlægsudgifter, tabel 1. 08.06.21.
https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf
274

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233) af 18. juni. 2020, side 2, tabel 1.
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm.
275

) Jf. Kommuneaftalen, s. 3 – tabel 1. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunernestyrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
276

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet,
26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
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Tabel: ”Aftalt realvækst” i kommuneaftalerne 2020 277, 2021 278 og 2022 279 i sig selv
betragtet sammenlignet med årlig vækst i det umiddelbare demografiske træk i perioden
2020 – 2022 280 i mia. kr. (årets priser).
Mia. kr.
Umiddelbart dem. træk ”Aftalt realvækst” i
kommuneaftale
Difference (Overskud = +,
underskud = -)

2020

2021

2022

1
1,7

1
1,5

1,25
1,4

2020-2022
I alt (akk.)
3,25
4,6

+0,7

+0,5

+0,15

+1,35

Hermed indebar den ”aftalte realvækst” i kommuneaftalerne for 2020, 2021 og 2022
således i sig selv betragtet en reduktion af efterslæbet i forhold til umiddelbart dem.
træk med samlet +1,35 mia. kr.

8.1.2. Overskud/underskud i ØA 20 – 22, inkl. udækkede
udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde.
Som det er fremgået foran er der imidlertid i perioden forekommet ganske store
udgiftsstigninger for kommunerne på det specialiserede socialområde.
Da der ikke i kommuneaftalerne er blevet afsat midler til specifikt at dække disse
merudgifter for kommunerne, har disse som tidligere beskrevet i vid udstrækning været
henvist at skaffe finansiering gennem besparelser på kernevelfærden.
) Jf. Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020. https://www.regeringen.dk/media/7705/aftaleom-finansloven-for-2020.pdf og Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020.
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf og
277

278

) Jf. Kommuneaftalen 2021:
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
279

) Jf Kommuneaftalen for 2022.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/juni/ansvarlig-oekonomiaftale-med-kommunerne-for-2023/
280

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233) af 18. juni. 2020, side 2, tabel 1.
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm.
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Dvs. at løftene i kommuneaftalerne således er blevet udhulet af disse udgiftsstigninger,
idet de reelle løft i forhold til de i aftalerne angivne, ”aftalte realløft” er blevet reduceret
gennem de udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde.
2020 til 2022 udgjorde de udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde -2,5 mia. kr., hvorved ”overskuddet” i de ”aftalte realløft” i forhold til
umiddelbart demografisk træk skrumper fra i alt + 1,35 mia. kr. til et ”underskud” på –
1,15 mia. kr.
Tabel: ”Overskud” i ”aftalte realøft” i ØA 20 – ØA 22 i forhold til umid. Dem. træk281,
korrigeret for udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde. Mia. kr.

Overskud = +, underskud = imellem ”aftalte realløft” og
umid. Dem. træk
Udækket udgiftsstigning på
det spec. socialområde
Reelt løft efter merudgifter på
spec. socialområde

ØA20 ØA21

ØA22

+0,7

+0,5

+0,15

Akkumuleret
løft i
ØA20 – ØA22
+1,35

-0,3

-1,6

-0,6

-2,5

+0,4

-1,1

-0,45

-1,15

8.2: Overskud/underskud imellem løft i ØA 23 og umid. dem.
træk.
Som foran redegjort for undersøges først effekten på efterslæbet af ”den aftalte
realvækst” i ØA 23 i sig selv, dernæst indregnes forventede udækkede udgiftsstigninger
i 2023 på det specialiserede socialområde.
) Aftale mellem VLAK – regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2019.
https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019/
281
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8.2.1. Overskud/underskud imellem ”aftalte realløft” i ØA 23 og umid.
dem. træk.

Hvad angår aftalen for 2023 var den i aftalen angivne, ”aftalte realvækst” indeholdt heri
på +1,3 mia. kr. Dette skal som fremgået sammenholdes med et umiddelbart
demografisk træk i året på 1,25 mia. kr.
De aftalte, ”realløft” og demografisk træk balancere således stort set i 2023.
Tabel: ”Aftalt realvækst” i kommuneaftalen for 2023 282 i sig selv betragtet
sammenlignet med det umiddelbare demografiske træk i 2023 283 i mia. kr. (2020 –
priser).
Mia. kr.
Umiddelbart dem. træk ”Aftalt realvækst” i kommuneaftale
Difference (Overskud = +, underskud = -)

2023
1,25
1,3
+0,05

Således reducerede kommuneaftalen for 2023 således i sig selv betragtet efterslæbet i
forhold til umiddelbart dem. træk med samlet kun +0,05 mia. kr. dvs. det aftalte
”realløft” efterlader i realiteten efterslæbet uændret.

8.2.2. Overskud/underskud i ØA 23 inkl. udækkede udgiftsstigninger på
det specialiserede socialområde.
Hermed er det også givet, at realiseres de af KL forventede, men i kommuneaftalen
IKKE dækkede udgiftsstigninger i 2023 på det specialiserede socialområde i
størrelsesordenen 0,9 mia. kr., så bliver den reelle (netto)virkning af kommuneaftalen
for 2023 minus udgiftsstigningerne netto en forøgelse af efterslæbet med -0,9 mia. kr.
282

) Jf. Kommuneaftale 2023.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/juni/ansvarlig-oekonomiaftale-med-kommunerne-for-2023/
283

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233) af 18. juni. 2020, side 2, tabel 1.
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm.
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Tabel: Overskud/underskud i ØA 23 mellem ”aftalt realløft” og umid. Dem. træk,
korrigeret for forventede, udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde i 2023. Mia. kr.

Overskud/underskud i ØA 23 ift. Umid.
Dem. træk
Udækket udgiftsstigning på det spec.
socialområdes
Reelt løft efter merudgifter på spec.
socialområde

ØA23
0,05
-0,9
-0,85

8.3: Samlet effekt på efterslæbet siden 2010 i.f.t. umid. dem.
træk af ØA 20 - 23 i sig selv.
Igen: Først effekt på efterslæbet siden 2010 af komuneaftalerne fra og med 2020 til og
med 2023 i sig selv. Dernæst effekten, når de udækkede udgiftsstigninger på det
specialiserede socialområde indregnes.

8.3.1. Overskud/underskud imellem ”aftalte realløft” i ØA 20 – 23 og
umid. dem. træk.
Samlet set har økonomiaftalerne under S – regeringen i sig selv - dvs. når der tages
udgangspunkt i de i aftalerne angivne, aftalte ”realløft” indebåret et ”overskud” i de
aftalte realløft i forhold til de umiddelbare demografiske træk på +1,35 mia. + 0,05 mia.
kr. = +1,4 mia. kr.

8.3.2. Effekt på efterslæbet siden 2010 af ØA 20 – 23 inkl.
udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde.
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Men anderledes forholder det sig, når vi indregner at der i perioden 2020 til og med
2023 har været eller forventes samlede udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde på i alt -3,4 mia. kr.
Dermed er der ikke længere et ”overskud” ud over årenes umiddelbare demografiske
træk på +1,4 mia. kr., således som oven anført, men tværtimod et ”underskud” på +1,4 –
3,4 mia. kr.= - 2 mia. kr.
Efterslæbet siden 2010 i forhold til umiddelbart demografisk træk vokser således – på
trods af tilsyneladende pænt store aftalte ”realløft” i kommuneaftalerne – alligevel med
– 2 mia. kr., fordi der i perioden 2020 til 2023 er tale om store, udækkede
udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde.
Udgiftsstigninger, som er udækkede, fordi der i kommuneaftalerne i perioden IKKE
afsættes penge til i kommunerne at dække disse merudgifter.
Figur: Søjle 1: Reel ændring i efterslæb i forhold til UMIDDELBART demografisk
træk siden 2010 gennem kommuneaftalerne 2020 til 2023, inkl. udækkede merudgifter
på det specialiserede socialområde. Søjle 2: Reelt (Netto)efterslæb fra og med
kommuneaftale 2023. Mia. kr., årets priser.
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Kap. 9: Betydning af kommuneaftalerne i sig selv for
ressourceefterslæbet 2010 – 2019 i forhold til FULDT
demografisk træk.
Men for velfærdens opretholdelse er det – som tidligere beskrevet - ikke bare vigtigt,
hvorvidt pengene følger med befolkningsudviklingen? Hvis ikke velfærdsudgifterne
opreguleres svarende til velstandsudviklingen (= det udvidede/fulde demografiske
træk), kan materialer, teknik og tilbud i offentlige velfærdsservice ikke opdateres, men
vil falde bag efter udviklingen i den private service.
Spørgsmålet er så, hvorledes det siden 2019 er gået med efterslæb siden for den
kommunalt leverede velfærd i forhold til det fulde demografiske træk?
I det herværende kapitel undersøges det derfor, i hvilket omfang det 2010 til 2019
udviklede ressourceefterslæb for kommunal velfærdsservice i forhold til fuldt
demografisk træk reduceres af kommuneaftale 2020, 2021, 2022 og 23 i sig selv
betragtet.
Som anført foran udgjorde det samlede efterslæb for kommunal velfærdsservice i
forhold til fuldt demografisk træk i perioden 2010 – 2019 i alt 30 mia. kr. 284

I det følgende analyseres det i første afsnit, hvorledes efterslæbet i forhold til det
FULDE demografiske træk påvirkes af kommuneaftale 2020 - 2022 i sig selv betragtet.
Dernæst undersøges det i andet afsnit, hvilken effekt specifikt den aktuelle
kommuneaftale for 2023 har på efterslæbet? Endelig sammenfattes i tredje afsnit for de
samlede kommuneaftaler fra 2020 til 2023.
I alle afsnit belyses først effekten af de angivne, aftalte ”realløft” i kommuneaftalerne på
efterslæbet. Dernæst vurderes størrelsen af de reelle løftene i kommuneaftalerne, når
284

) Kilde: Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport I): Udhulingen af velfærdsservice 2010 –
2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
Opgørelsen af efterslæbet er revideret i Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftaler 2022.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2021/09/Kommuneogregionsaftale2022.pdf
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periodens udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde medregnes.
Ved ”udækkede” forstås som tidligere fremgået, at der i kommuneaftalerne ikke har
været afsat midler til specifikt at dække disse merudgifter for kommunerne.

9.1. Overskud/underskud imellem løft i ØA 20 - 22 i sig selv og
fuldt dem. træk.
Som anført belyses i det følgende først effekten på efterslæbene af de i
kommuneaftalerne angivne, aftalte ”realløft”. Dernæst indregnes årets udækkede
udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde i størrelsen af løftene af de enkelte
kommuneaftaler.

9.1.1. Overskud/underskud imellem ”aftalte realløft” i ØA 20 – 22 og
fuldt dem. træk.
Jf. foregående kapitel udgjorde det samlede aftalte ”realløft” i kommuneaftalerne 2020
til 2022 i alt 4,6 mia. kr. 285
Dette skal sammenholdes med et fuldt demografiske træk for den kommunale sektor i
på i årligt gennemsnit på 3 mia. kr. svarende til et samlet beløb for perioden 2020 til
2022 på i alt 9 mia. kr. 286
Kommuneaftalerne 2020 – 2022 har således – i sig selv betragtet – været i underskud i
forhold til det fulde demografiske træk med – 4,4 mia. kr.

285

) Jf. Finansministeriet: Faktaark om kommunernes service – og anlægsudgifter, tabel 1. 08.06.21.
https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf
286

) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1.
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm.

160

Tabel: ”Aftalt realvækst” i kommuneaftalerne 2020-2022 i sig selv betragtet
sammenlignet med årlig vækst i det fulde demografiske træk i kommuner i perioden
2020 – 2022 i mia. kr. (2020 – priser). 287
Mia. kr.
Fuldt dem. træk ”Aftalt realvækst” i
kommuneaftale
Difference (Overskud = +,
underskud = -)

2020
3
1,7

2021
3
1,5

2022
3
1,4

2020-2022 akk.
9
4,6

-1,3

-1.5

-1,6

-4,4

9.1.2. Overskud/underskud i ØA 20 – 22 inkl. udgiftsstigninger på det
specialiserede socialområde.
Det siger sig selv, at når ikke engang de i kommuneaftalerne angivne, aftalte ”realløft”
kan opfylde periodens fulde/udvidede demografiske træk, så står det endnu dårligere til,
når periodens udækkede udgiftsstigninger indenfor det specialiserede socialområde
indregnes.
Som anført i foregående kapitel må det vurderes, at der i perioden 2020 til 2022 er tale
om sådanne udækkede udgiftsstigninger indenfor det specialiserede socialområde på i
alt 2,5 mia. kr.
Det samlede underskud mellem løftet i ØA 23 og det fulde dem. træk reduceres hermed
yderligere til -6,9 mia. kr.

287

) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1.
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm.
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9.2. Overskud/underskud imellem løft i ØA 23 i. f. t. fuldt
demografisk træk.
Som foran redegjort for undersøges først effekten på efterslæbet af ”den aftalte
realvækst” i ØA 23 i sig selv, dernæst indregnes forventede udækkede udgiftsstigninger
i 2023 på det specialiserede socialområde.

9.2.1. Overskud/underskud imellem ”aftalt realvækst” i ØA 23 i sig
selv” og det fulde dem. træk.
Som foran anført indebar kommuneaftalen for 2023 i sig selv et reelt løft for de
kommunale serviceudgifter på 1,3 mia. kr.
I forhold til det gennemsnitlige årlige fulde demografiske træk i disse år på 3 mia. kr.
indebærer kommuneaftalen for 2023 i sig selv et underskud på -1,7 mia. kr. i 2023.
Tabel: ”Aftalt realvækst” i kommuneaftalen 2023 sammenlignet med det fulde
demografiske træk i kommuner i 2023 i mia. kr. (2023 – priser). 288
Mia. kr.
1. Fuldt dem. træk -

2022
3

II. Reelt løft i kommuneaftale

1,3

Difference II + III – I (Overskud = +, underskud = -)

-1,7

288

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet,
26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
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9.2.2. Overskud/underskud i ØA 23 inkl. udækkede udgiftsstigninger på
det specialiserede socialområde.
Igen vil de udækkede udgiftsstigninger til det specialiserede socialområde øge
”underskuddet” i forhold til det fulde demografiske træk.
Jf. foran forventer KL i 2023 udgiftsstigninger på det specialerede socialområde på -0,9
mia. kr., som regeringen som beskrevet imidlertid ikke ville give kommunerne midler til
i kommuneaftalen for 2023.
Dette reducerer yderligere ”underskuddet” i f. t. fuldt dem. træk i ØA 23 fra -1,7 mia. til
– 2,6 mia. kr.

9.3. Samlet effekt af kommuneaftalerne 2020 - 2023 på
efterslæbet 2010 – 2019 ift. FULDT DEMOGRAFISK TRÆK.
Igen: Først effekt på efterslæbet siden 2010 af de ”aftalte realløft” i komuneaftalerne fra
og med 2020 til og med 2023 i sig selv. Dernæst effekten, når de udækkede
udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde indregnes.

9.3.1. Overskud/underskud imellem ”aftalt realvækst” i ØA 20 – 23 i sig
selv og fuldt dem. træk.
Som vist har det for samtlige kommuneaftaler fra og med 2020 og til og med 2023 vist
sig at være tilfældet, at de er i underskud i forhold til det fulde demografiske træk.
Imellem ”de aftalte realvækster” og så de fulde demografiske træk var der – jf. foran –
et underskud i perioden 2020 til 2022 på -4,4 mia. kr. Hertil kom et yderligere
underskud i 2023 på -1,7 mia. kr.
I hele perioden var der således imellem ”de aftalte realløft” og det fulde demografiske
træk et samlet underskud på – 6,1 mia. kr.
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9.3.2. Effekt på efterslæbet siden 2010 af ØA 20 – 23 inkl.
udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde.
Hertil kommer så udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde på –
3,4 mia. kr.
I alt vokser efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk således fra og med 2020 til
og med kommuneaftale 2023 med -9,5 mia. kr.
Figur: Søjle 1: Reel ændring i efterslæb 2010 – 2019 i forhold til fuldt demografisk træk
289
gennem kommuneaftalerne 2020 – 2023, inkl. udækkede udgiftsstigninger på det
specialiserede socialområde. Søjle 2: Reelt (Netto)efterslæb efter kommuneaftalerne
2020 – 2023 i sig selv. Mia. kr., årets priser.290
Søjle 1

Søjle 2

5
0
-5 Reel stigning i efterslæb ift. Reelt (netto) efterslæb pr.
Fuldt dem. træk
ØA 23 ift. Fuldt dem. træk
-10
-15

-30

-20

-39,5

-25
-30
-35

-9,5
Udækket efterslæb 2010 - 2019

Reel ændring i efterslæb 2020 til ØA 23

289

) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1.
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm.
290

) Kilde: Egen beregning jf. jf Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport I): Udhulingen af
velfærdsservice 2010 – 2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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AFRUNDING: Sammenfatning og konklusion på del I.
Sammenfatning og konklusion på del I er som introduktion til og oversigt over
rapporten anbragt forrest i rapporten som del I af ”SAMMENFATNINGSDELEN” af
det herværende RESUME.
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DEL II:
UANSET REVISION AF
BUDGETLOVEN
FASTHOLDES
KOMMUNERNE
I
ØKONOMISK
SPÆNDETRØJE.
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Indledning til DEL II.
291

En faktor, som yderligere kan udhule det reelle løft i kommuneaftalen for 2023, er – jf.
”Generel indledning” - Budgetloven, der siden 2010 gennem stramme udgiftsrammer og
et rigidt sanktionsregime, har holdt kommunerne i en økonomisk spændetrøje.
Kommunerne har af frygt for Budgetlovens ”dummebøder” for overtrædelse af
regeringens budgetterings – og navnlig regnskabsrammer gennem systematisk
underbudgettering og mindreforbrug vedvarende holdt budgetter og navnlig regnskaber
på sikker afstand af rammerne, hvorved Budgetloven har udløst merbesparelser i
forhold til, hvad kommunerne faktisk godt måtte bruge på velfærd.
For at frigøre sig for denne økonomiske spændetrøje har både kommuner og
fagbevægelse stillet en række forslag til lempelse af Budgetloven op til en planlagt
revision af loven. Denne proces sluttede, da S – regeringen gennem Finansministeriet 5.
maj fremsatte et lovforslag til revision af Budgetloven, som blev vedtaget 9. juni 2022
292
som led i og med opbakning fra partierne bag ”Det nationale kompromis om dansk
sikkerhedspolitik”. 293
I det følgende redegøres i kap. 10 for de hidtidige regler i Budgetloven og deres effekt
på kommunernes økonomistyring. Først redegøres for Budgetlovens hovedindhold og
baggrund i EU ’s Finanspagt. 294 Dernæst analyseres kort lovens overordnede
finanspolitiske funktion i form af underskudsregler. Og endelig præsenteres lovens
udgiftspolitiske funktion i form af stramme rammer og sanktioner for navnlig
kommunernes økonomi.
291

) Denne del trækker på Lund, Henrik Herløv: Budgetloven – revideres eller afskaffes? Jan, 2020.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/BudgetlovRevision.pdf
292

) Lovforslag nr. L 198: Forslag om revision af Budgetloven. 05.05.22
https://www.folketingstidende.dk/samling/20211/lovforslag/L198/20211_L198_som_fremsat.pdf
Vedtaget forslag om ændring af Budgetloven. 09.06.22.
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/lovforslag/l198/20211_l198_som_vedtaget.pdf
293

) Jf. S, V, K, RV og SF: Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik”.
06.03.22.https://www.regeringen.dk/nyheder/2022/nationalt-kompromis-om-dansk-sikkerhedspolitik/
294) Jf, Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære
Union (Finanspagten). Retsinformation. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144999&exp=1
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Herefter omhandler kap. 11 konsekvenserne af Budgetloven hidtil. Først undersøges,
hvorledes servicerammerne IKKE er fulgt med udgiftsudviklingen, men igennem 10’
erne tværtimod er blevet udhulet og hermed den kommunale velfærd. Dernæst
analyseres, hvorledes sanktionssystemet har presset kommunerne til merbesparelser i
forhold til de altså i forvejen nok så stramme rammer.
Endelig diskuteres i kap. 12 revisionen af Budgetloven. Først fremlægges, hvilke
ændringer i Budgetloven, som er blevet foreslået/ønsket af kommuner og fagbevægelse.
Dernæst fremlægges, hvilke ændringer loven om revision af Budgetloven rent faktisk
indebærer 295 respektive IKKE indebærer – ændringer som hænger snævert sammen
med det ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” 296. Endelig diskuteres
det, hvilke merbesparelser der måtte være risiko for i 2023, som følge af at
rammestyring og sanktionsregime for kommunerne fortsætter uændret?

295

) Lovforslag nr. L 198: Forslag om revision af Budgetloven. 05.05.22
https://www.folketingstidende.dk/samling/20211/lovforslag/L198/20211_L198_som_fremsat.pdf
Vedtaget forslag om ændring af Budgetloven. 09.06.22.
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/lovforslag/l198/20211_l198_som_vedtaget.pdf
296

) S – regeringen, Venstre, Konservative, Radikale Venstre og SF: Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik.
06.03.22. https://www.regeringen.dk/nyheder/2022/nationalt-kompromis-om-dansk-sikkerhedspolitik/
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Kap. 10: Budgetlovens hidtidige indhold og funktion.
Vi har i det foregående set, hvorledes de reelle løft for kommunerne i perioden 2019 til
2023 er blevet udhulet af udgiftsstigninger, som ikke dækkes ind i kommuneaftalerne.
Noget, som imidlertid yderligere kan forringe de i økonomiaftalen for 2023 indeholdte
løft for den kommunale velfærd, er merbesparelser i kommunerne dels ved
budgetteringen af 2023 og dels - og navnlig - i regnskabet for 2023 – merbesparelser,
som er en konsekvens af Budgetlovens rammestyring og sanktionsregime.
I det følgende redegøres i kap. 10 for de hidtidige regler i Budgetloven og deres effekt
på kommunernes økonomistyring. Først redegøres kort for Budgetlovens hovedindhold
og baggrund i EU ’s Finanspagt. 297 Dernæst beskrives kort lovens overordnede
finanspolitiske funktion i form af underskudsregler. Og endelig præsenteres lovens
udgiftspolitiske funktion i form af stramme rammer og sanktioner for navnlig
kommunernes økonomi.

10.1. Budgetlovens hovedindhold og baggrund.
I det følgende gennemgås først Budgetlovens hovedindhold. Dernæst redegøres for
lovens baggrund i EU ’ s Finanspagt. Endelig redegøres for kort for hovedlinjerne i det
udgiftsstyringssystem, hvormed lovens balancekrav gennemsættes.

10.1.1. Budgetlovens hovedindhold.
297) Jf, Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære
Union (Finanspagten). Retsinformation. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144999&exp=1
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Budgetlovens formål er ifølge selve lovteksten ”at sikre balance eller overskud (min
understregning – Hhl) på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig
udgiftsstyring i stat, kommuner og regioner.” 298
Hermed indskrives altså i dansk finanspolitik et overordnet mål om, at de offentlige
finanser skal balancere eller udvise overskud. Dette er i forlængelse af Finanspagtens
tilsvarende krav til de offentlige finanser 299, jf længere fremme, et krav som afspejler
en neoliberalistisk, monetaristisk tilgang i den økonomiske politik i EU. 300
Nærmere forstået har dette balancekrav hidtil været udmøntet således i Budgetloven, at
denne ” budgetbalance er overholdt, hvis den strukturelle saldo er på niveau med det
mellemfristede mål, der er fastsat i den reviderede stabilitets- og vækstpagt, og med en
nedre grænse for et strukturelt underskud på 0,5 pct. af bruttonationalproduktet.” 301
For at sikre overholdelse af balancekravet indførtes i loven en ”korrektionsmekanisme”, der automatisk aktiveredes i tilfælde af betydelige afgivelser fra
balancekravet. Også på dette punkt var loven i forlængelse af Finanspagten, der netop
indeholder et krav om en sådan lovfæstet ”automatisk korrektionsmekanisme”.302
Korrektionsmekanismen defineres i Budgetloven således, at finansministeren hvert år i
august måned skal foretage en opgørelse af den strukturelle saldo for det følgende

298) Jf. Retsinformation: Budgetlov, § 1.
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=142466
299) Jf, Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære
Union (Finanspagten), artikel 3, pkt. a. Retsinformation,
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144999&exp=1
300

) Jf. Jf. Groth, Christian: Debatten om Stabilitets – og Vækstpagten, s. 42, 1. spalte, for oven.
https://www.djoef-forlag.dk/openaccess/samf/samfdocs/2008/2008_1/samf_2008_1_8.pdf
og jf. Lund, Henrik Herløv: EU Finanspagten: Sparedoktrin i EU. Feb. 2012.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2012/02/EUFinanspagten.pdf
301) Retsinformation: Budgetloven, §2, stk. 2.
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=142466
302

) Jf, Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære
Union (Finanspagten), artikel 3, pkt. e. Retsinformation,
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144999&exp=1
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finansår. Hvis denne udviser en væsentlig afvigelse fra balancekravet, skal der
gennemføres korrigerende foranstaltninger.

10.1.2. Budgetlovens baggrund i ”Finanspagten”.
Anledningen til, at SRSF – regeringen og et folketingsflertal i 2012 vedtog Budgetloven var som nævnt EU ´s Finanspagt, som Euro - landene besluttede i 2012. 303
Danmark var ikke automatisk omfattet af pagten. Men SRSF – regeringen og et
folketingsflertal valgte alligevel at melde Danmark ind i den, hvor en række andre lande
valgte at stå helt eller delvist udenfor pagten. 304
Finanspagten institutionaliserer en neoliberalistisk inspireret økonomisk politik med
sparedoktrin og krav om overskud på de offentlige finanser. 305
Pagten rummer et ”balancekrav”, et ”korrektionskrav” og et ”lovgivningskrav”:
”Balancekravet” indebærer, at de offentlige finanser skal være i balance eller endog
udvise overskud (jf nedenfor).
”Kravet om korrektionsmekanisme” handler om, at der skal etableres en statsfinansiel
korrektionsmekanisme, som automatisk aktiveres i tilfælde af betydelige afvigelser fra
balancekravet.
Og ”kravet om national lovgivning” går ud på, at balancekrav og korrektionsmekanisme
skal indføres i national lovgivning.
Pagtens væsentligste element er balancekravet, som nærmere og mere præcist forklaret
går ud på, at det såkaldt strukturelle (konjunkturrensede) underskud ikke må overstige
en national grænse, der løbende fastsættes af EU – kommissionen; Et såkaldt MTO
(Middel Term Objektive).
303) Jf, Bekendtgørelse af traktat af 2. marts 2012 om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære
Union (Finanspagten). Retsinformation. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144999&exp=1
304

) Jf Wikipedia: EU´s Finanspagt.
https://da.wikipedia.org/wiki/EU%27s_finanspagt
305

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Budgetloven – revideres eller afskaffes? Jan, 2020.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/BudgetlovRevision.pdf
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Oprindeligt var denne for Danmark fastsat til -0,5 procent af BNP, men 2014 hævede
EU – kommissionen imidlertid denne grænse til -0,75 procent og i 2017 igen til – 1
procent.
Tabel: EU – kommissionens fastsættelse af Danmarks MTO = grænse for strukturelt
underskud 2011 – 2022. 306

I Budgetloven valgte SRSF – regeringen imidlertid at fastlåse underskudsgrænsen på 0,5 pct. af BNP og den er i Danmark indtil nu ikke er blevet forhøjet trods EU –
kommissionens udmeldinger.
Grundlæggende er Finanspagten og EU – reglerne for det offentlige finanser – som
anført - præget af monetarismen, navnlig af dens anbefaling af, at offentlige finanser bør
være i balance og ikke bør udvise underskud og af monetarismens modvilje mod aktiv
finanspolitik. Derfor er i Finanspagten – og dermed i Budgetloven – finanspolitikken
båndlagt i snævre rammer for det offentlige underskud.

10.2. Budgetlovens underskudsregler.
I det følgende redegøres kort for Budgetlovens regler for det offentlige underskud.
306) Kilde: Det Økonomiske Råd: Baggrundsnotat til Budgetloven og finanspolitiske rammer, s. 8. Dansk Økonomi, efterår
2019
https://dors.dk/files/media/rapporter/2019/e19/kapitel_3/e19_kap._iii_samlet_baggrundsnotat.pdf
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Finanspagten har store konsekvenser for finans – og udgiftspolitikken gennem sit
”balancekrav” 307 om, at de offentlige budgetter skal være i balance eller endog udvise
overskud.
Balancekravet består dels i et krav om, at det faktiske, løbende underskud højst må
udgøre - 3 % af BNP. Dette krav måles over en mellemfristet periode (3 til 4 år).
Dels – og navnlig – består balancekravet i en bestemmelse om, at det såkaldt
strukturelle, konjunkturrensede underskud ikke må overstige en grænse fastsat af EU –
kommissionen i form af et såkaldt MTO (jf. foran)
Som beskrevet har EU kommissionen nu for Danmarks vedkommende siden 2017
fastsat denne grænse til -1 % af BNP (EU – reglen), hvilket som anført i den danske
budgetlov på trods heraf hidtil har været omsat til en strammere regel om, at det
strukturelle underskud vedvarende højst må udgøre - 0,5 pct. af BNP.

10.3. Budgetlovens udgiftsstyringssystem
Den måde Budgetloven i praksis gennemsætter overholdelsen af disse snævre
balancekrav er gennem et udgiftsstyringssystem for de 3 centrale dele af den offentlige
sektor: Den statslige sektor, regioner samt – navnlig – kommunerne.308
I dette afsnit præsenteres denne Budgetlovens udgiftspolitiske funktion i form af for det
første stram rammestyring af kommunernes økonomi og for det andet hårde sanktioner
for overtrædelse heraf.

10.3.1. Rammestyring.
For at kunne gennemtrumfe en stram styring af de samlede offentlige finanser indebærer
Budgetloven, at der skal indføres bindende rammer for udgifter i hhv. stat, kommuner
307) Jf. SRSF – regeringen: Budgetlov – balancekrav og korrektionsmekanisme (handout-materiale).
https://www.fm.dk/~/media/files/nyheder/pressemeddelelser/2012/03/budgetlov/budgetlov_handouts
308

) Jf. Finansministeriet: Erfaringer med Budgetloven 2014 – 2020, s. 41.
https://fm.dk/udgivelser/2022/april/erfaringer-med-budgetlov-2014-2020/
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og regioner; at disse skal ligge fast for de nærmeste 3 år og at stat, kommuner og
regioner hver især og hvert år skal holde sig inden for udgiftslofterne samt et evt.
skattestop. 309
Ved overtrædelse heraf træder skrappe økonomiske sanktioner i kraft i form automatisk
modregning i næste års bloktilskud/budget, jf. længere fremme.

Figur: Systemet af 4-årige udgiftslofter. 310

Både serviceudgifter og indkomstoverførsler er omfattet af udgiftslofterne.
Konjunkturafhængige udgifter – som fx a-dagpenge – holdes dog uden for lofterne.

Udgiftslofterne for kommuner og regioner SKAL omfatte deres driftsudgifter
(serviceudgifterne) 311 og svarer stort set det område, som har forud været omfattet af
driftsrammer i økonomiaftalerne mellem regeringen og hhv. KL og Danske Regioner.
Regeringen kan i det enkelte år herudover beslutte, at også anlægsrammer for
kommuner og regioner i de årlige ”økonomiaftaler” med disse skal være omfattet af
udgiftsstyringssystemet, idet der så fra regeringens side kan modregnes i anlægsdelen af
bloktilskuddet til regioner og kommuner, hvis budgetterne overskrides.
309

) Jf. Finansministeriet: Erfaringer med Budgetloven 2014 – 2020, s. 44 – 46.
https://fm.dk/udgivelser/2022/april/erfaringer-med-budgetlov-2014-2020/
310) SRSF – regeringen: Budgetlov (handoutmateriale).
https://www.fm.dk/~/media/files/nyheder/pressemeddelelser/2012/03/budgetlov/budgetlov_han
douts
311
) Jf. Finansministeriet: Erfaringer med Budgetloven 2014 – 2020, s. 45.
https://fm.dk/udgivelser/2022/april/erfaringer-med-budgetlov-2014-2020/
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De tre udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner fastsættes, så de hele
tiden omfatter en rullende 4 - årig periode.

Figur: Fastlæggelse af 4-årige udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. 312

Systemet etableredes med virkning fra 2014 og der blev som start skulle vedtages
udgiftslofter for perioden 2014 til 2017. De senest vedtagne udgiftslofter er for
perioden 2022 til 2025. 313

10.3.2. Budgetlovens sanktionsregime
I det følgende gennemgås de forskellige sanktionsmekanismer i Budgetloven, som skal
gennemsætte lovens stramme udgiftsstyring overfor kommunerne: Først
312) . VK – regeringen (Finansministeriet): Bedre udgiftsstyring, s. 11. april 2011.
https://www.fm.dk/publikationer/2011/bedre-udgiftsstyring
313) Jf. Finansministeriet: Grundlag for udgiftslofter 2025.
https://fm.dk/media/25144/opdateret-2025-forloeb_grundlag-for-udgiftslofter-2025_web-a.pdf
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budgetsanktionen, dernæst regnskabssanktionen, videre skattesanktion og endelig
anlægssanktionen.

10.3.2.1. Budgetsanktion.
Budgetlovens ”budgetsanktion” indebærer for kommunerne, at regeringen udstikker en
samlet budgetteringsramme (udgiftsloft) for deres samlede serviceudgifter, som så
fordeles ud på de enkelte kommuner.
Overskrides denne ramme af kommunerne som helhed, udløses overfor kommunerne
”budgetsanktionen”, nærmere bestemt i form af reduktion af det statslige bloktilskud.
314

Sanktionen kan i større eller mindre grad målrettes mod specifikt de kommuner, som er
”skyldige” i overskridelsen, idet Budgetloven fastslår, at ”. sker der en samlet kollektiv
overskridelse i budgetterne af rammen (udgiftsloftet) for kommunernes udgifter, så
udstyres økonomi- og indenrigsministerens i Budgetloven med… en bemyndigelse til at
gøre en eventuel modregning helt (100 pct.) eller delvis (50 pct.) individuel, hvis
kommunernes budgetter overskrider den aftalte ramme.”315
Tabel: Udgiftssanktion ved kommunal overskridelse af udgiftsramme i budgetterne316.
Individuel modregning i
bloktilskud
(pct.)

Kollektiv modregning i bloktilskud
(pct.)

100 - 50

0 - 50

314

) Jf. Finansministeriet: Erfaringer med Budgetloven 2014 – 2020, s. 57 - 58.
https://fm.dk/udgivelser/2022/april/erfaringer-med-budgetlov-2014-2020/
315) Jf. SRSF – regeringen (finansministeriet): Handoutmateriale om budgetloven – afsnittet om ”Sanktioner i forhold til
kommuner og regioner”.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/03/regeringen-indgaar-aftale-om-ny-budgetlov
316 ) Jf. SRSF – regeringen (finansministeriet): Handoutmateriale om budgetloven – afsnittet om ”Sanktioner i forhold til
kommuner og regioner”.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/03/regeringen-indgaar-aftale-om-ny-budgetlov
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10.3.2.2. Regnskabssanktion.
Budgetsanktionen suppleres af en ”regnskabssanktion”, som træder i kraft, hvis
kommunernes forbrug overskrider budgetterne. 317
Denne sanktion indebærer ligeledes, at regeringen kan modregne overskridelsen i
bloktilskuddet. 318
Også ”regnskabssanktionen” er i betydelig udstrækning målrettet de ”skyldige”
kommuner i en overskridelse af rammen/udgiftsloftet, idet modregning i kommunernes
bloktilskud for overskridelsen vil ”… blive fordelt med 60 % til de kommuner, som har
overskredet deres budgetter, og 40 pct. kollektivt i samtlige kommuners bloktilskud.”319

Tabel: Udgiftssanktion ved kommunal overskridelse af udgiftsramme i regnskaberne. 320
Individuel modregning i
bloktilskud
(pct.)

Kollektiv modregning i bloktilskud
(pct.)

60

40

Der er med Budgetloven også indført en tilsvarende sanktionsmodel for regionerne.

317 ) Jf. Genopretningaftalen, s. 25.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2010/05/20100525-aftale-om-genopretning-af-dansk-oekonomi
318
) Jf. Finansministeriet: Erfaringer med Budgetloven 2014 – 2020, s. 57 - 58
https://fm.dk/udgivelser/2022/april/erfaringer-med-budgetlov-2014-2020/
319) Jf. SRSF – regeringen (finansministeriet): Handoutmateriale om budgetloven – afsnittet om ”Sanktioner i forhold til
kommuner og regioner”.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/03/regeringen-indgaar-aftale-om-ny-budgetlov
320) Jf. SRSF – regeringen (finansministeriet): Handoutmateriale om budgetloven – afsnittet om ”Sanktioner i forhold til
kommuner og regioner”.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/03/regeringen-indgaar-aftale-om-ny-budgetlov
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10.3.2.3. Skattesanktion.
Men også kommunernes indtægter, skatterne, kan inddrages i den statslige ramme – og
sanktionsstyring, idet kommunerne gennem en ”skattesanktion” kan rammes
økonomisk, hvis de samlet overskrider af regeringen i økonomiaftalerne evt. fastlagte
skatterammer.
Sanktionen indebærer, at ”skyldige” kommuner i overskridelse af et regeringsfastsat
”skatteloft” vil modregnet dele af merprovenuet i bloktilskuddet, mens resten af
merindtægten ville blive modregnet i alle kommuners bloktilskud.
Det sker i en modregningsperiode på 4 år, hvor den individuelle modregning langsomt
reduceres fra 75 pct. første år til 25 pct. i fjerde år.

Tabel: Ny skattesanktion ved kommunal overskridelse af skatteramme,321.
Individuel modregning i
bloktilskud (pct. af
merindtægt)

Kollektiv modregning i
bloktilskud (pct. af
merindtægt)

Første år

75

25

Andet år

50

50

Tredje år

50

50

Fjerde år

25

75

Kilde:” Genopretningaftalen” 2010

321 ) Jf. Genopretningaftalen, s. 25.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2010/05/20100525-aftale-om-genopretning-af-dansk-oekonomi
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Denne skattesanktion indgår ikke direkte i Budgetloven, men gennemføres evt. som
element af de årlige økonomiaftaler, i hvilket tilfælde det supplerer og ligger i
forlængelse af den stramme udgiftsstyring i Budgetloven.

10.3.2.4. Anlægssanktion.
Endvidere blev med Budgetloven ramme – og sanktionsstyringen udvidet til udover
service også at kunne omfatte anlæg. hvis regeringen ønsker dette.
Budgetloven giver mulighed for at gøre hhv. 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud og
½ mia. kr. af regionernes bloktilskud betinget af, at bruttoanlægsudgifterne budgetteres
inden for en eventuelt aftalt ramme for deres anlægsinvesteringer. 322
Sanktionsmodellen indebærer en kollektiv modregning i bloktilskuddet, hvis
kommuner og regioner ikke overholder et eventuelt aftalt loft for anlægsinvesteringerne i budgetlægningen. 323

322

) Jf. Finansministeriet: Erfaringer med Budgetloven 2014 – 2020, s. 57 - 58.
https://fm.dk/udgivelser/2022/april/erfaringer-med-budgetlov-2014-2020/
) Kilde: Jf. SRSF – regeringen (finansministeriet): Handoutmateriale om budgetloven – afsnittet om ”Sanktioner i forhold
til kommuner og regioner”.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/03/regeringen-indgaar-aftale-om-ny-budgetlov
323
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Kap. 11: Budgetlovens skadevirkninger for finanspolitikken
samt i form af merbesparelser i kommunernes budgetter
og navnlig regnskaber.
Dette kapitel analyserer de hidtidige konsekvenser af Budgetloven, som både har bestået
i skadevirkninger for den overordnede finanspolitik og navnlig i skadevirkninger for
udgiftsstyringen af kommunerne.
Først analyseres kort skadevirkninger af underskudsreglerne for den overordnede
finanspolitik.
Videre undersøges, hvorledes servicerammerne for kommunerne som følge af stram
udgiftsstyring af dem blev udhulet i 10’ erne.
Endelig dokumenteres, hvorledes sanktionssystemet har presset kommunerne til
merbesparelser i budgetter og navnlig regnskaber.

11.1. Skadevirkninger for finanspolitik af Budgetlovens
underskudsregler.

11.1.1 Aktiv finanspolitik mod krise og arbejdsløshed båndlægges.
Jf. foran indebærer Finanspagtens underskudsregler for de offentlige finanser stramme
grænser for finanspolitikken i de enkelte omfattede lande, hvilket for det første lægger
stærke bånd på handlemulighederne i forhold til generelt at dæmpe negative virkninger
af en krise.324

324

) Jf. Madsen, Allan Lyngsø: Budgetlov hæmmer mulighed for god krisepolitik, s. 2 for oven. FH, 25.10.19.
https://fho.dk/blog/2019/10/25/budgetlov-haemmer-mulighed-for-god-krisepolitik/
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Ganske vist er der dispensationsmuligheder i Finanspagten og tilsvarende i
Budgetloven, hvor der i ekstraordinære situation – såsom Coronakrisen i 2020 – kan
fraviges fra underskudsbegrænsningerne.
Men EU – reglernes og Budgetlovens stramme rammer for og stramme krav vedrørende
offentligt underskud har betydet en indskrænkning af den danske stat handlemuligheder
med hensyn til generelt i konjunkturpolitikken at kunne gennemføre en krise – og
arbejdsløshedsmodvirkende stimulerende finanspolitik.
Tilmed har denne hæmsko for en vækst – og beskæftigelsesorienteret finanspolitik i
Danmark været strammere end EU – kommissionen som sådan tilråder, idet EU –
kommissionen – jf. foran – siden 2017 har anbefalet en grænse for det strukturelle
offentlige underskud på – 1 pct., mens Budgetloven for Danmarks vedkommende har
fastholdt det strammere - 0,5 pct. og dermed givet den økonomiske politik et mindre
råderum at gøre godt med.

11.1.2. Budgetloven hindrer langsigtede investeringer i velfærd og grøn
omstilling.
Men Budgetlovens underskudsregler har for det andet også været en hæmsko for
fornuftige, langsigtede investeringer – fx i genopretning af velfærden og fremskyndelse
og udbygning af den grønne omstilling.
Jf. foran kræver genopretning af velfærden efter et årtis udhuling omfattende tilførsel af
ressourcer til det offentlige forbrug til velfærdsservice. Ligeledes vil der i de kommende
år skulle foretages omfattende investeringer i grøn omstilling
Budgetlovens krav om, at det samlede offentlige budget på sigt skal være i balance eller
endog have overskud er imidlertid i de økonomiske 5 årsplaner blevet fortolket som, at
finanspolitikken skal være såkaldt ”langtidsholdbar”.
Ifølge Det Økonomiske Råd og Finansministeriet indebærer det grundlæggende en
forudsætning om, at velfærdsstatens opretholdelse skal sikres uden at hæve skatterne. 325

325

) Jf. Jespersen, Jesper: Budgetloven – strukturel budgetbalance, finanspolitisk holdbarhed og asymmetrisk udgiftsloft, s.
1 for neden.
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Kan skatterne med Budgetloven ikke hæves, kan flere penge til enten grøn omstilling
eller velfærd kun skaffes ved at skære ned på andre områder.326
Budgetloven er altså ikke bare en vækst -, men også en velfærdsdræber. 327

11.1.3. Budgetlov og Finanspagt udvander Danmarks økonomisk
politisk selvstændighed.
Budgetloven indebærer som vist en kraftig indskrænkning af Danmarks økonomiskpolitiske handlerum til at bekæmpe kommende kriser såvel som fremover at investere i
genopretning af velfærden og i grøn omstilling.
MEN: Danmark havde som anført ikke behøvet at tilslutte sig Finanspagten og dermed
implementere en budgetlov.
Regeringer og folketingsflertal har selv valgt at tilslutningen.
Dermed har de SELV valgt at begrænse Danmarks økonomisk politiske selvstændighed
og handlerum.
Uanset at tilslutningen til Finanspagten og vedtagelsen af Budgetloven betyder en
indskrænkning af det danske folkestyre og demokrati.328

https://altandetlige.dk/blog/jesperjespersen/budgetloven-strukturel-budgetbalance%2C-finanspolitisk-holdbarhedasymmetrisk-udgiftsloft-1-766
326

) Jf. Lykketoft, Mogens: Budgetloven står i vejen for den grønne omstilling. Information, 25.11.19.
https://www.information.dk/indland/2019/11/mogens-lykketoft-budgetloven-staar-vejen-groenne-omstilling
327) Jf. Jespersen, Jespersen i Redder, Hans: ”Farvel til Keynes” Information 31.01.12.
https://www.information.dk/indland/2012/01/farvel-keynes
328

) Jf. Svensson, Palle: Finanspagten – de folkevalgte udvander folkestyret. Ræson, 02.03.12
https://www.raeson.dk/2012/professor-om-finanspagten-de-folkevalgte-udvander-folkestyret/
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11.2. Servicerammerne for kommunerne blev udhulet fra 2010
og frem.
Budgetlovens absolutte hovedeffekt har været, at der siden slutningen af 00´erne og
navnlig siden begyndelsen af 10´erne fra statsligt hold er blevet lagt en stadig
strammere statslig spændetrøje om kommunernes økonomi, hvilket systematiseres og
færdigudbygges med Budgetloven.
I det følgende gennemgås det første led i denne økonomiske styring, de stramme
udgiftsrammer. I første afsnit analyseres, hvorledes udgiftsrammerne i 10’ erne ligefrem
er blevet udhulet. I næste afsnit diskuteres, hvorledes kommuneaftalernes løft til
kommunerne i 10’ erne i vid udstrækning er blevet finansieret med besparelser på
udgiftsrammerne.

11.2.1. Statslige rammer for kommunernes serviceudgifter blev skåret
ned i 10’ erne.
Som led i en borgerlig økonomisk politik med henblik på at spare på velfærden for at
give rum til skattelettelser 329 har der gennem 10’ erne været spændt en statslig
økonomisk spændetrøje om kommunerne.
Dette har for det første udmøntet sig i en rammestyring, der ikke alene har været stram,
men hvor de økonomiske rammer/udgiftslofter for kommunernes driftsudgifter
ovenikøbet på langt sigt er blevet udhulet dvs. skåret ned.
Det er ikke mindst sket gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag, som
Venstreregeringen indførte i 2016, hvilket som udgangspunkt betød, at kommunerne
årligt skulle aflevere 2 procent af serviceudgifterne til statskassen = 2,4 mia. kr.

329

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport nr. 1) – udhulingen af velfærdsservice siden
2010.
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Allerede i den første kommuneaftale for 2016 blev besparelsen dog modificeret, idet
kommunerne fik tilbageført 1,9 mia. kr. heraf. 330
Tilsvarende skete i aftalen for 2017, hvor kommunerne fik tilbageført 2,2 mia. kr. 331
Herefter erstattedes omprioriteringsbidraget fra og med 2018 til og med 2019 af et
flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram i kommunerne, der årligt skulle
frigøre 1 mia. kr., hvoraf kommunerne årligt skulle aflevere ½ mia. kr. til statskassen,
hvilket forud for de årlige aftaleforhandlinger indarbejdes i udgiftslofterne som en
forhåndsreduktion heraf. 332
Herved har der udviklet sig et voksende svælg imellem på den ene side kommunernes
faktiske, vedvarende stigende udgifter og på den anden side de stillestående eller endog
reducerede økonomiske rammer, som regeringerne har stillet til rådighed for
kommunernes løsning af deres opgaver.
Fra 2010 til 2018 blev de statslige rammer for kommunernes serviceudgifter under den
her fremherskende borgerlige økonomiske politik således samlet skåret ned med op mod
- 2 procent og de havde først i 2020 indhentet niveauet fra 2010. 333 For 10’ erne som
helhed tegner sig et billede af stagnation i udgiftsrammerne.

Hvor de statslige rammer/udgiftslofter for kommunernes serviceudgifter fra 2010 til
2018 årligt gennemsnitligt skulle være steget med henholdsvis + 0,6 procent og + 1,2
procent for at modsvare henholdsvis det umiddelbare og det fulde demografiske træk, er
de i stedet i perioden 2010 til 2018 årligt i gennemsnit forringet med – 0,2 procent. 334

330

) Jf. Kommuneaftale 2016, s. 1 – forneden.
https://www.kl.dk/media/7526/forhandlingsresultat-2016.pdf
331

) Jf. Kommuneaftalen 2017, s. 6 midten.
file:///C:/Users/herlo/Downloads/aftaler-om-den-kommunale-og-regionale-oekonomi-for-2017_web-1.pdf
332

) Jf. Kommuneaftalen 2017, s. 6 midtens
file:///C:/Users/herlo/Downloads/aftaler-om-den-kommunale-og-regionale-oekonomi-for-2017_web-1.pdf
333

) Kilde: Egen beregning.

334

) Kilde: Egen beregning.
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11.2.2. Opjustering af servicerammer i 20’ erne.
Først under S – regeringen er rammerne blevet opjusteret, idet de fra 2019 til 2023 er
blevet opreguleret med + 2,8 pct.
Opjusteringen hænger ikke mindst sammen med, at S – regeringen fra og med aftalen
for 2020 afskaffede VLAK’ s såkaldte ”omprioriteringsbidrag”, der indebar, at
servicerammen på forhånd forud for aftaleforhandlingerne reduceres med ½ mia. kr.
Opjusteringen er dog ikke alene S- regeringens fortjeneste, idet den også hænger
sammen med omlægning af række tidligere finanslovsløft til bloktilskud, hvorved de
indgår som udvidelse af servicerammen, jf. boks herom i del III.
Således blev den såkaldte ”Værdigheds-milliard” på finansloven 2016 til 2019 i 2020
omlagt til bloktilskud. Og en finanslovsbevilling til ”Bedre bemanding på plejehjem” på
½ mia. kr. fra 2018 til 2021 er fra og med 2022 ligeledes blevet omlagt til bloktilskud.
Det sammen gælder en bevilling fra 2020 til flere lærere i folkeskolen, som allerede i
2022 er blevet omlagt til bloktilskud.

Tabel: Overgang fra puljemidler til bloktilskudsudmøntning.335

Flere lærere i folkeskolen
(FL20)

335

400
mio.

2020-2021

Fra 2022 Bloktilskudsnøgle

) Kilde: Danske Ældreråd: 2019 er det sidste år. Hvor værdighedsmilliarden uddeles som pulje. 15.08.19.
https://danske-aeldreraad.dk/2019-er-sidste-aar-hvor-vaerdighedsmilliarden-udmoentes-som-pulje/
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11.2.3. Det samlede billede 2010 til 2022: Servicerammer har stået stille
trods stigende demografiske træk, udgifter og priser.
Men i kraft af den lang nedskæringsperiode fra 2010 til 2018 er der i hele perioden fra
2010 til 2022 kun sket en samlet stigning på + 1,7 procent set over hele perioden,
hvilket svarer til en årlig gennemsnitlig stigning på + 0,1 pct.
Rammerne har således trods demografisk udvikling og heraf affødte voksende udgifter
for kommunerne stået stort set stille igennem 10’ erne, hvilket har været ensbetydende
med en de facto udhuling af serviceniveau og standard i den kommunalt leverede
velfærdsservice.

Figur: Udvikling i kommunernes serviceramme 2010 – 2022 (aftalte
nettodriftsudgiftsramme samt yderligere løft af kommunernes serviceudgifter
under det statslige delloft) Mia. kr.,2022 – priser.336

336

) Kilde: FIU 2020 - 2021 - Aktstykke 305 § 7 Bilag 1 Endeligt svar på spørgsmål 3, side 2, tabel 1. Finansministeriet
23.06.21. Spørgsmålet stillet af Rune Lund (EL).,
https://www.ft.dk/samling/20201/aktstykke/aktstk.305/spm/1/svar/1796210/2420486.pdf
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11.2.2. Kommunerne fik løft finansieret med egne besparelser.
Denne nedskæring er først og fremmest sket gennem regeringskrav om, at kommunerne
selv levede finansieringsbidrag gennem ”modernisering og effektivisering”.
Efter Budgetlovens ikrafttræden i 2014 er de sparede beløb blevet lagt over i statens
udgiftsloft for driftsudgifter. 337 Hvorfra staten så har givet kommunerne nogen af
pengene tilbage i form af et løft udover det kommunale udgiftsloft, et løft som tages fra
det statslige udgiftsloft og ligger herunder.
Hunden er med andre ord i betydeligt omfang blevet fodret med sin egen hale.
Sammenlagt har denne politik set over det seneste ti – år medført, at niveauet for de
kommunale serviceudgifter ikke – jf. foran – er blevet løftet svarende til kravene fra de
demografiske træk, men tværtimod er blevet skåret ned, hvorved også serviceniveau og
standard som nævnt er blevet forringet gennem denne statslige rammestyring.

11.3. Sanktionsregimet har presset kommunerne til
merbesparelser.
For det andet har den borgerlige økonomiske politik, som skulle skabe plads til
skattelettelser gennem velfærdsbesparelser gennem stram statslig udgiftsstyring af
kommunerne, udmøntet sig i hårde økonomiske sanktioner for, hvis kommunerne i
budgetter og/eller regnskaber overtræder udgiftsrammerne/udgiftslofterne.

11.3.1. Sanktionssystemets skræmmeeffekt.
Konsekvensen af dette sanktionssystem overfor kommunerne har været, at kommunerne
i en årrække for at undgå regeringens ”dummebøder” først ved budgetlægning i forhold
til rammerne og dernæst i regnskabet i forhold til budgetterne har lagt sig på ”den sikre
side” med betydelig ”luft” op til henholdsvis rammer og budgetter.
337

) Jf. FTF: Den økonomiske styring af den offentlige sektor bør justeres, s. 6 for oven. Sept. 2018.
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Konsekvensen har siden 2010 været omfattende merbesparelser i kommunerne udover
regeringens stramme rammer, idet kommunerne herved har sparet endnu mere end
regeringens i forvejen stramme rammer tilsagde.
Disse merbesparelser er i første omgang sket ved, at de kommunale budgetter har
underskredet regeringens rammer og dernæst er de i anden omgang – og navnlig – sket
ved, at kommunerne i det endelige regnskab har holdt sig betydeligt under budgetterne.
338

Siden 2010 og frem til 2022 dette medført samlede merbesparelser i kommunerne på op
til mere end - 33 mia. kr. akkumuleret, heraf skyldes omkring - 10 mia. kr.
underbudgettering i forhold til rammen, mens størsteparten – 23 mia. kr. – skyldes
underforbrug i regnskabet i forhold til budgetterne.

338

) Jf. Finansministeriet: Erfaringer med Budgetloven 2014 – 2020, s. 58-59.
https://fm.dk/udgivelser/2022/april/erfaringer-med-budgetlov-2014-2020/
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Figur: Årlig merbesparelser på kommunernes serviceområde 2010 til 2022 – mia.
kr., 2022 PL-niveau. 339

339

) Kilde: FIU 2020 - 2021 - Aktstykke 305 § 7 Bilag 1 Endeligt svar på spørgsmål 3, side 2, tabel 1. Finansministeriet
23.06.21. Spørgsmålet stillet af Rune Lund (EL).,
https://www.ft.dk/samling/20201/aktstykke/aktstk.305/spm/1/svar/1796210/2420486.pdf
Vedr. afvigelse regnskab – budget 2011 – 2019 er kilde: Finansministeriet: Erfaringer med Budgetloven, tabel 2.2., s. 59
øverst.
https://fm.dk/udgivelser/2022/april/erfaringer-med-budgetlov-2014-2020/
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11.3.2. Fordeling af merbesparelser på kommunale velfærdssektorer.
Disse omfattende besparelser i navnlig 10’ erne har navnlig ramt alle de centrale
kommunale velfærdsserviceområder: Ældrepleje, folkeskole og daginstitutioner og har
her bevirket, at velfærdens standard er blevet langsomt, men sikkert udhulet. 340 341

Figur: Mer - og mindreforbrug i kommuner fordelt på sektorer. 2007 – 2020. Mia. kr.,
2022 priser. 342

340

) Jf. 2. reviderede og udbyggede udgave af ”Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (I): Udhulingen af
velfærdsservice 2001 – 2019.”, kap. 8.
341

) Jf. Finansministeriet: Erfaringer med Budgetloven 2014 – 2020, s. 59.
https://fm.dk/udgivelser/2022/april/erfaringer-med-budgetlov-2014-2020/
342

) Jf. Finansministeriet: Erfaringer med Budgetloven 2014 – 2020, s. 62 – figur 3.4
https://fm.dk/udgivelser/2022/april/erfaringer-med-budgetlov-2014-2020/
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11.3.3. Niveauet for merbesparelser dog nedbragt sidst i 10’ erne.
Da rammestyring og sanktioner mod kommunerne ved Budgetlovens revision er
fasthold uændret, er der ingen tvivl om, at merbesparelserne vil fortsætte i 2023 og
fremefter.
Vedrørende om størrelsen heraf i 2023 og følgende år må det på den ene side
anerkendes, at kommunerne de seneste år gennem mere effektiv økonomistyring i de
enkelte kommuner og gennem bedre økonomisk koordinering kommunerne imellem har
nedbragt niveauet for merbesparelser en hel del i forhold til de første år med
sanktionssystemet.
Men på den anden side ER merbesparelser stadig fortsat med lidt vekslende niveau. Fra
2020 til 2022 har der gennemsnitligt været samlede årlige merbesparelser på 0,5 mia.
kr., primært i regnskabet. 343

Figur: Merbesparelser i kommunernes serviceudgifter siden 2020 (mia. kr., 2022 PL –
niveau).

343

) Jf. Finansministeriet: Erfaringer med Budgetloven 2014 – 2020, s. 59 – anmærkning til tabel 3.2.
https://fm.dk/udgivelser/2022/april/erfaringer-med-budgetlov-2014-2020/
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Kap. 12: ”Revisionen” af Budgetloven.
Som anført har Budgetloven både været en hæmsko for den overordnede statslige
finanspolitik og økonomiske politik og har – navnlig – lagt kommunernes økonomi i en
spændetrøje.
Såvel fagbevægelse som kommuner havde derfor ønsket og krævet, at Budgetloven
skulle lempes, i den revision af den, som efter flere års udskydelser endelig blev
vedtaget i Folketinget 9. juni 2022. 344
I dette kapitel gennemgås og diskuteres så den faktisk skete revision af Budgetloven.
Først fremlægges, hvilke ændringer i Budgetloven, som er blevet foreslået/ønsket af
kommuner og fagbevægelse. Dernæst fremlægges, hvilke ændringer loven om revision
af Budgetloven rent faktisk indebærer respektive IKKE indebærer – ændringer som
hænger snævert sammen med det ”Det nationale kompromis om dansk
sikkerhedspolitik” 345. Endelig diskuteres det, hvilke merbesparelser der måtte være
risiko for i 2023, som følge af at rammestyring og sanktionsregime for kommunerne
fortsætter uændret?

12.1. Fagbevægelsens og kommunernes krav om lempelse af
Budgetloven.
Først præsenteres de finanspolitisk orienterede forslag fra primært fagbevægelsen om
ændring af Budgetlovens underskudsregler.

344

) Vedtaget forslag om ændring af Budgetloven. 09.06.22.
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/lovforslag/l198/20211_l198_som_vedtaget.pdf
345

) S – regeringen, Venstre, Konservative, Radikale Venstre og SF: Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik.
06.03.22. https://www.regeringen.dk/nyheder/2022/nationalt-kompromis-om-dansk-sikkerhedspolitik/
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Dernæst gennemgås kommunernes ønsker til revision af Budgetloven.

12.1.1: Forslag fra LO/FH og AE.
Der har af (den socialdemokratiske) fagbevægelse været fremsat forskellige af forslag
til lempelser i Budgetloven.
For det første har fagbevægelsen bakket op om en anbefaling fra også Det Økonomiske
Råd for flerårig beregning af det strukturelle underskud. 346
Men FH tager skridtet videre end blot mulighed for flerårige underskud. Man har
(korrekt) kritiseret det nuværende snævre ”saldokrav” i Budgetloven på 0,5 procent for
at lægge unødige bånd på finanspolitikken i tilfælde af ny krise og arbejdsløshed.
LO/FH og AE har for det andet krævet, at EU kommissionens lempelse af
underskudskravet til 1 pct. af BNP afspejles i Budgetloven. 347

12.1.2: Forslag fra KL og Danske Regioner.
Også kommunernes organisation KL samt af Danske Regioner har været aktive med
krav til Budgetlovens revision.
KL deler kritikken imod, at Budgetloven har et meget rigidt etårs-fokus og har i
forlængelse heraf krævet en flerårig beregning, at det i kommunerne bliver muligt at
overføre overskud fra et år til at finansiere udgifter i senere år.

346

) Jf. Namo, Lawand Hiwa: Juster Budgetloven og få gode ramme om finanspolitikken, s. 2 for oven. Interview med
Lizette Risgaard. FH, 08.10.19.
https://fho.dk/blog/2019/10/08/juster-budgetloven-og-faa-gode-rammer-om-finanspolitikken/
347

) Jf. Madsen, Allan Lyngsø: Budgetlov hæmmer mulighed for god krisepolitik, s. 2 midt for. FH, 25.10.19.
https://fho.dk/blog/2019/10/25/budgetlov-haemmer-mulighed-for-god-krisepolitik/
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Manglen på fleksibilitet tilskynder ifølge KL til en kortsigtet økonomistyring, som gør
det svært for eksempelvis den enkelte skole eller daginstitution at spare op fra år til
år.348
Samtidig har KL vendt sig mod det skattestop, som siden 2012 har forhindret
kommunerne i at opkræve de nødvendige flere skatteindtægter til et stigende antal
borgere og navnlig til flere ældre 349 : ”Helt aktuel bør man i forbindelse med revisionen
af Budgetloven kigge på, om ikke kommunerne skal have større frihed i forhold til at
ændre på skatten”. 350
De offentligt ansattes del af fagbevægelsen i det nu tidligere FTF har bakket op om
kommunernes krav om flerårige udgiftslofter og opblødning af sanktioner, herunder
skattesanktionen. 351
Interessant er det, at omkring kommuner og regioner var der – i hvert tilfælde før valget
i 2019 – fra S opbakning til en lempelse af de nuværende et – årige udgiftslofter.
Det hed i Socialdemokratiets 2025 plan herom, at vi vil ”… indføre flerårige budgetter,
så vi giver institutionerne et større incitament til at tænke mere langsigtet. Det vil
samtidig øge tilskyndelsen til, at forebyggende indsatser i højere grad prioriteres”. 352

348

) Jf. Kristian Wendelboe, direktør i KL: ” Rigid budgetlov og presset økonomi sætter velfærden under pres”. Altinget,
05.11.19.
https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/kl-lukket-ministeriel-skrivebordsoevelse-maa-ikkefoere-til-budgetlovens-revision
349
) Jf. Uldum, Arne: KL-formand: Folketinget må stoppe velfærdsløfter eller give kommunerne tocifret milliardbeløb.
Interview med Jakob Bundsgaard. NB-Økonomi, 08.01.20.
https://nb-okonomi.eu/2020/01/08/kl-formand-folketinget-maa-stoppe-velfaerdsloefter-ellergive-kommunerne-tocifret-milliardbeloeb/
350
) Jf Winther, Bent: Kommuner vil have frihed til at kunne hæve skatten. (Interview med Jakob Bundsgaard) Berlingske,
27.10.19.
https://www.berlingske.dk/danmark/kommunerne-vil-have-frihed-til-at-kunne-haeve-skattenopgaven-er-at-finde
351

) Jf. FTF: Den økonomiske styring af den offentlige sektor bør justeres, s. 10 for neden. Sept. 2018.

https://www.ftf.dk/fileadmin/Bruger_filbibliotek/FTF_dokumentation/OEkonomisk_styring_8_201
8.pdf
352

) Socialdemokratiets 2025 plan: Gør gode tider bedre for alle, s. 24, 2. spalte, for oven (pkt. 4).
https://www.socialdemokratiet.dk/media/8511/goer-gode-tider-bedre-for-alle.pdf
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12.2. Det faktiske indhold af den vedtagne revision.
Af alt dette er i realiteten kommet næsten intet, idet revisionen af Budgetloven kun har
ændret en eneste ting: Underskudsreglen for den samlede offentlige saldo.
Først redegøres for det faktiske indhold af det forslag til revision af Budgetloven, som
blev fremsat 5. maj 2022 353 og vedtaget 09. juni 2022. 354
Dernæst diskuteres rækkevidden af ændringerne.

12.2.1: Det økonomiske råderum øges.
I forhold til de mange ønsker til og krav om ændring af Budgetloven var det i S –
regeringens lovforslag om revision af budgetloven uhyre pauvert, hvad der så blev lagt
op til at ændre.
Lovforslagets indhold var ene og alene et forslag om ” at lempe budgetlovens
underskudgrænse for den strukturelle offentlige saldo fra 0,5 pct. til 1,0 pct. af BNP.” 355
Ændringen går alene på at løsne Budgetlovens bremse på den overordnede finanspolitik
ved at muliggøre et større strukturelt underskud.
Det må på den ene side anerkendes, at ændringen i sig selv principielt giver et øget
økonomisk råderum og en noget større frihed i den økonomiske politik. Men ændringen
er som beskrevet ikke mere vidtgående end, at der – som fremgået – primært tale om en
dansk tilpasning til allerede lempede EU – regler.

353

) Jf. L 198: Forslag om revision af Budgetloven. 05.05.22
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/lovforslag/l198/20211_l198_som_fremsat.pdf
354

) L 198: Vedtaget lov om revision af Budgetloven 09.06.22
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/lovforslag/l198/20211_l198_som_vedtaget.pdf
355

) Jf. L 198: Forslag om revision af Budgetloven. 05.05.22
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20211/lovforslag/l198/20211_l198_som_fremsat.pdf
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12.2.2. MEN: ”Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik” æder
det øgede råderum.
Hertil kommer, at ændringens faktiske betydning på den anden side afgørende forringes
af, at den følger af aftalen om ”Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik”
indgået d. 6 marts 2022 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk
Folkeparti, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti. 356
Heri blev som bekendt – i lyset af den russiske invasion af Ukraine – besluttet at
opjustere forsvarsudgifterne med 18 mia. kr. årligt frem til 2033, hvilket forhøjelsen af
underskudsgrænsen for den offentlige strukturelle saldo i perioden fra - ½ pct. til – 1
pct. lige bestemt tjener til.
Det øgede råderum for finanspolitikken, som ændringen af Budgetloven således i
princippet indførte, beslaglagde ovenstående forsvarsaftale således i praksis med det
samme. Den faktiske effekt af ændringen er således i overskuelig fremtid uhyre
begrænset.
Og om noget lempelse af adgangen til langsigtede investeringer i grøn omstilling og
velfærd er der ikke tale.

12.3. Budgetlovens revision bringer ”Intet nyt under solen” for
kommunerne.
I det følgende opliste de ting i Budgetloven, som IKKE ændres.
Og konsekvenserne heraf for navnlig kommunerne og navnlig i form af fremtidige
fortsatte kommunale merbesparelser diskuteres.

356

) Jf. S, V, K, RV og SF: Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik.
https://www.regeringen.dk/nyheder/2022/nationalt-kompromis-om-dansk-sikkerhedspolitik/
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12.3.1. Budgetloven ændres overhovedet ikke for kommunerne.

Ændringen i Budgetloven ved revisionen begrænser sig som beskrevet til en eneste
sætning, nemlig forhøjelsen af grænsen for det strukturelle underskud fra - ½ til – 1 pct.
Og dette vedrører som fremgået alene den overordnede finanspolitik,
Der er således for kommunerne intet nyt under solen – ingen adgang til flerårig
beregning af rammerne og til overførsel fra et år til et andet og ingen lempelse af
sanktionerne. Rammestyringen fortsætter som hidtil og de rigide sanktioner videreføres.

12.3.2. Al mulig udsigt til kommunale merbesparelser også i 2023 og
kommende år.
Der er hermed også al mulig udsigt til og sandsynlighed for, at de kommunale
merbesparelser i forhold til udgiftsrammerne vil fortsætte, da de drivkræfter i
Budgetloven, som har medført merbesparelserne hidtil, fortsat er tilstede i loven og
udøves i den statslige udgiftsstyring af kommunerne.
Det skal som foran beskrevet bemærkes, at kommunerne i den senere år har været bedre
til indbyrdes at koordinere under budgettering og i den løbende økonomistyring,
hvorved merbesparelsernes niveau er reduceret i forhold til først i 10’ erne.
Men merbesparelser har IKKE kunnet elimineres og da det regelsæt i Budgetloven, som
afføder dem, et fastholdt i fuldt omfang og er uændrede, vil merbesparelserne uden tvivl
fortsætte.
Vi kan således i 2023 forvente merbesparelser – og jf. analysen foran af niveauet herfor
i de seneste år – kan der i 2023 forventes merbesparelser i omegnen af 0,6 mia. kr.

Efter modregning af udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, men inkl. løft
i sundhedsreformen udgjorde det reelle løft i ØA 23, inkl. løft i Sundhedsreformen, kun
+0,6 mia. kr.
Dette risikerer nu i løbet af 2023 af fortsatte merbesparelser i kommunerne at reduceres
yderligere til ren nulvækst.
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Figur: Forventede kommunale merbesparelser i 2023 og reelt løft i ØA 23 inkl. løft i
sundhedsreform, men fratrukket forventet udgiftsstigning på det specialiserede
socialområde OG fratrukket sandsynlige merbesparelser.
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AFRUNDING: Sammenfatning og konklusion på del II.
Sammenfatning og konklusion på del II er som introduktion til og oversigt over
rapporten anbragt forrest i rapporten som del II af ”SAMMENFATNINGSDELEN” af
det herværende RESUME.
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DEL III:
KUN FINANSLOVSPENGE
REDDER
”SKINDET PÅ NÆSEN”
FOR VELFÆRDEN
I KOMMUNERNE

200

Indledning til DEL III.
Som fremgået af del I er de reelle løft hverken i kommuneaftalen for 2023 eller i S regeringens tidligere kommuneaftaler 2020 – 2022 tilstrækkelige til opfylde de
demografiske træk, når der i de ”aftalte realløft” modregnes for kommunale
udgiftsstigninger indenfor det specialiserede socialområde, som regeringen ikke har
givet dækning for i kommuneaftalerne.
De ”reelle løft” (= ”aftalt realløft” minus udækkede udgiftsstigninger på det
specialiserede socialområde) i kommuneaftalerne i sig selv har derfor langtfra sikret
opretholdelse af velfærdens standard, men tværtimod tvunget kommunerne til
besparelser på kernevelfærden for at finansiere udgiftsstigningerne på det specialiserede
socialområde.
Det er hermed selvindlysende, at kommeaftalen for 2023 lige så lidt som tidligere
kommuneaftaler under S – regeringen i sig selv heller ikke bidrager til at reducere
efterslæbet for den kommunale velfærd siden 2010.
Udhulingen af kommuneaftalerne øges tilmed af det forhold, at S – regeringen og et
folketingsflertal af V, K og R har besluttet, at Budgetloven fortsætter fuldt ud for
kommunernes vedkommende, således som det fremgår af Del II. At Budgetloven
opretholdes betyder, at der også i 2023 i kommunerne må påregnes yderligere
merbesparelser ud over de stramme rammer på serviceudgifterne.
Hermed risikerer kommunerne – jf. del II –, at kommuneaftalen for 2023 i sig selv de
facto munder ud i en reel nulvækst i 2023.
MEN: Traditionelt gives der på de årlige finanslove yderligere midler til velfærden i
kommunerne (og regionerne). Dette har ikke mindst været tilfældet under S regeringen, hvor velfærdsløft i finanslovsaftalerne har fungeret som politiske
indrømmelser fra S – regeringen til støttepartierne. Der er i finanslovsaftalerne 2020 til
2022 givet ganske betydeligere yderligere midler til den kommunale velfærd, jf.
længere fremme, hvad angår omfanget heraf. Disse ekstra finanslovspenge til
kommunal velfærd må derfor indregnes for at afdække det samlede billede.
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I den følgende del III inddrages derfor betydningen af finanslovsløftene for opgørelsen
af omfanget af løft til den kommunale velfærd siden 2019.
Igennem alle kapitler i denne del tages - ligesom i del I - først udgangspunkt i S –
regeringens og Finansministeriets måde at opgøre løftet som det i aftalerne angivne,
aftalte ”realløft”, men dernæst indregne udgiftsstigningerne på det specialiserede
socialområde, således at det reelle løft opgøres som ”realløft” minus udækkede
udgiftsstigninger.

I del 3.1. analyseres løftet i kommuneaftalen for 2023, nu INKL. finanslovsløft.
I kap. 12 opgøres først de løft, som på finanslovene fra og med 2019 til og med 2022, er
givet til kommunal velfærd.
Dernæst sammenlignes i kap. 13 løftet i ØA 23 dels med udgiftsbehovet og dels med
tidligere kommuneaftaler – MEN alle nu INKL yderligere finanslovspenge.
Først sammenlignes som anført det i aftalerne angivne, ”aftalte realløft”, inkl.
finanslovspenge i 2023 med udgiftsbehovet, og dernæst sammenlignes det reelle løft, i
2023 stadig inkl. finanslovspenge, men fraregnet udækkede udgiftsstigninger på det
specialiserede socialområde, med de reelle løft i aftalerne 2019 til 2022.

Dernæst behandles i del 3.2. kommuneaftalen for 2023 i forhold demografiske træk,
MEN nu igen INKL. finanslovsløft.

Først i kap. 14 undersøges forholdet mellem kommuneaftalen for 2023 inkl.
finanslovsløft og så det UMIDDELBARE demografiske træk for 2023 for kommunal
velfærdsservice.
Dernæst analyseres forholdet mellem kommuneaftalen for 2023 inkl. finanslovsløft og
så det FULDE demografiske træk.
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Videre analyseres i del 2.3 forholdet mellem kommuneaftalen og så
ressourceefterslæbet for den kommunale velfærd siden 2010, MEN nu INKL.
finanslovsløft.
I kap. 15 analyseres ændringer i efterslæbet i forhold til UMIDDELBART demografisk
træk og i kap. 16 analyseres tilsvarende i forhold til det FULDE demografiske træk –
som anført inkl. finansløft fra 2019 til 2022

Og endelig sammenfattes og konkluderes for det første vedr. skidt og kanel i
kommuneaftalen for 2023 inkl. finanslovsløft og for det andet, hvorvidt og i hvilken
grad der inkl. finanslovsløft er tale om opfyldelse eller ej af ”Forståelsespapiret” i
kommuneaftalen?
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Del 3.1:
Kommuneaftalen
INKL.
finanslovspenge.
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Indledning til del 3.1.

I det følgende. analyseres løftet i kommuneaftalen for 2023 igen med tidligere
kommuneaftaler fra og med 2019 til og med 2022, MEN nu INKL. finanslovsløft.

I kap. 12 redegøres for først de løft, som på finanslovene fra og med 2019 til og med
2022, er givet til den kommunale velfærd og omfanget heraf opgøres.

Dernæst sammenlignes i kap. 13 løftet i ØA 23 dels med udgiftsbehovet og dels med
tidligere kommuneaftaler – MEN alle nu INKL yderligere finanslovspenge.

Igen sammenlignes først det ”aftalte realløft”, inkl. finanslovspenge i 2023 med
udgiftsbehovet, og dernæst sammenlignes det reelle løft, i 2023 stadig inkl.
finanslovspenge, men fraregnet udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde, med de reelle løft i aftalerne 2019 til 2022.
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Kap. 12: Ekstra midler til kommunal velfærd i Finanslovene
2019 til 2022.
I hvilken grad den kommunale velfærd løftes i de enkelte år afhænger som anført ikke
bare af kommuneaftalerne, men også af, hvorvidt og i hvilket omfang, der over
finansloven for det pågældende år gives yderligere midler til velfærden i kommunerne
udover det, som er givet i kommuneaftalerne?
I det følgende indkredses først de løft af det offentlige forbrug i kommunerne, som efter
indgåelsen af kommuneaftalerne er givet over de årlige finanslove fra og med 2019 til
og med 2022 og dernæst opgøres det samlede løft af den kommunale velfærd i perioden
2020 til 2023 gennem kombinationen af kommuneaftaler og finanslovsløft.
OBS: Det skal understreges, at analysen af tids – og pladsmæssige grunde afgrænser sig
til væsentligere merbevillinger på finanslovene til det kommunale velfærds-område, idet
bortses fra mindre bevillinger på under 100 mio. kr., der har forsvindende betydning i
den samlede kommunale økonomi.
Det skal endvidere pointeres, at opgørelsen af ekstra finanslovspenge til kommunal
velfærd i 2023 er – og må blive - ufuldstændig, idet vi i skrivende stund IKKE kender,
hvad der måtte blive givet i Finansloven for 2023.
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Boks: Definition af finanslovsløft og betydningen af omlægning
heraf til bloktilskud.
357

I anden halvdel af 10’ erne og navnlig i første halvdel af 20’ erne er der i betydelig
udstrækning udover løftene i kommuneaftalerne givet løft af de kommunale
serviceudgifter gennem finanslovsaftalerne fra 2014 og frem.
Sådanne løft af de kommunale serviceudgifter gennem finanslovsaftalerne indgår ikke i
de kommunale servicerammer, budgetter og regnskaber, men ligger under det statslige
delloft for driftsudgifter. Løft, der er placeret under det statslige delloft for
driftsudgifter, udmøntes som statslige driftstilskud og tildeles kommunerne gennem
puljer uden om de almindelige budget - og regnskabstal.
Disse finanslovsløft omlægges dog løbende, typisk - men ikke altid - efter en 4 års
periode, til bloktilskud. Herefter ophører de med at henhøre under det statslige delloft
for driftsudgifter og med at være finanslovsbevillinger og indgår i stedet i de
kommunale udgiftslofter, budgetter og regnskaber.
I overensstemmelse hermed vil vi i denne rapport regne sådanne puljer som
finanslovsløft, når de står på finansloven og ligger under det statslige delloft. Når de
omlægges til bloktilskud, henhører de som anført under de kommunale servicerammer
og regnes derfor i denne rapport IKKE længere med som finanslovsløft.
Men til gengæld regnes de ved omlægning til bloktilskud med som en forhøjelse af den
kommunale serviceramme/udgiftsloft for serviceudgifter.
Det er dog vigtigt at understrege, at omlægningen ikke ændrer kommunernes samlede
ressourcetilgang af serviceramme og finanslovsløft, men kun ændrer formen herfor.

12.1. Finanslovsløft til kommunal velfærd i perioden 2019 - 2022.

357

) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål 1 (aktstykke nr. 305) af 16. juni 2021 – Om aftalte, budgetterede og
regnskabsførte serviceudgifter i kommunerne 2007-2025, herunder løft i finanslovsaftalerne – Spørgsmål stillet af Rune
Lund (EL)
https://www.ft.dk/samling/20201/aktstykke/Aktstk.305/spm/1/svar/1796210/2420486.pdf
og jf. Rosenkilde, Kim: Finanslovspenge redder bundlinjen for velfærden, s. 5 midten. Altinget, 09.06.22.
https://www.altinget.dk/artikel/finanslovspenge-har-reddet-bundlinjen-for-velfaerden-til-de-aeldste-men-ikke-til-deyngste
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I det følgende opgøres år for år givne ekstra/merbevillinger til kommunal velfærd i
finanslovsaftalerne.
Jf. foran så regnes de kun med som finanslovsløft, så længe de står på finansloven og
hører under der statslige delloft for driftsudgifter. Ved omlægning til bloktilskud regnes
de som en forhøjelse af rammen/udgiftsloftet for de kommunale serviceudgifter.

12.1.1. Finanslovspenge til kommunerne i 2019.
358

Også i 2019 var der noget at hente for kommunerne på finansloven. DF havde allerede i
finanslovsaftalen for 2016 fået accept fra den daværende Venstreregering om afsættelse
af en såkaldt ”værdighedsmilliard” på nærmere bestemt årligt 1,1 mia. kr. fra og med
2016 frem til og med 2019. 359
(”Værdighedsmilliarden” er fra og med 2020 omlagt til bloktilskud og indgår dermed
herefter i kommunernes serviceramme og budgetter. 360)
Endvidere blev der i finanslovsaftalen for 2018 mellem VLAK og DF afsat 0,5 mia. kr.
årligt i perioden 2018 til 2022 til bedre bemanding på plejehjem. 361
(Også denne bevilling er herefter – fra 2022 - omlagt til bloktilskud, hvorefter midlerne
indgår i kommunernes serviceramme og budgetter. 362)
358

) Opgørelsen er i forhold til rapporten om kommuneaftalen for 2021 revideret og udbygget.

359

) Jf. finanslovsaftalen for 2016 mellem Venstreregeringen og DF, LA og K, s. 7 øverst.
https://fm.dk/media/16740/aftaleomfinanslovenfor2016.pdf
og jf. Faktaark om finanslovsaftalen 2016, tabel 1.
https://fm.dk/media/16741/faktaomnyeinitiativeriaftaleomfinansloven.pdf
360

) Jf. Rosenkilde, Kim: Finanslovspenge redder bundlinjen for velfærden, s. 5 midten. Altinget, 09.06.22.
https://www.altinget.dk/artikel/finanslovspenge-har-reddet-bundlinjen-for-velfaerden-til-de-aeldste-men-ikke-til-deyngste
361

) jf. Finanslovsaftalen mellem VLAK – regeringen og DF for 2018, s. 16. nederst.
https://fm.dk/media/14257/Aftaleromfinanslovenfor2018_web.pdf
362

) Jf. Rosenkilde, Kim: Finanslovspenge redder bundlinjen for velfærden, s. 5 midten. Altinget, 09.06.22.
https://www.altinget.dk/artikel/finanslovspenge-har-reddet-bundlinjen-for-velfaerden-til-de-aeldste-men-ikke-til-deyngste
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Samlet blev der altså ud over løftet i kommuneaftalen for 2019 givet et yderligere løft til
det kommunale velfærdsområde i 2019 gennem finanslovspenge på omkring 1.500 mio.
kr. og i 2020 – 2021 på 500 mio. kr.
Tabel: Finanslovspenge til kommunal velfærdsservice i 2019. 363

Værdighedsmilliard
Bedre bemanding plejehjem
I ALT (afrundet)
Note: * Herfra omlagt til bloktilskud

2019
1100
500
1.600

2020
*
500
500

2021

2022

500
500

*
500

12.1.2. Finanslovsløft til kommunal velfærd i året 2020.
364

Også i 2020 var der betydelige løft til den kommunale velfærdsservice. Som anført
fortsatte bevillinger på 500 mio. kr. fra finanslovsaftalerne fra 2018 og 2019.
Endvidere blev der i finanslovsaftalen for 2020 365 for det første afsat midler fra 2020 til
2025 til at indføre lovbundne minimums-normeringer, således at de var fuldt indfasede i
2025.
Der blev nærmere bestemt afsat 500 mio. kr. i 2020 stigende op til 1,6 mia. kr. i 2025.
366

363

) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål 1 (aktstykke nr. 305) af 16. juni 2021 – Om aftalte, budgetterede og
regnskabsførte serviceudgifter i kommunerne 2007-2025, herunder løft i finanslovsaftalerne – Spørgsmål stillet af Rune
Lund (EL)
https://www.ft.dk/samling/20201/aktstykke/Aktstk.305/spm/1/svar/1796210/2420486.pdf
364

) Opgørelsen er i forhold til rapporten om kommuneaftalen for 2021 revideret og udbygget.

365

) Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om: finansloven for
2020. 02.12.19. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-etmere-groent-danmark
366

) Jf. finanslovsaftalen for 2020, s. 6. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftaleprioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
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For det andet blev der i finanslovsaftalen afsat - med henblik på navnlig at ansætte flere
lærere - afsat 300 mio. kr. i 2020 stigende til i 2023: 800 mia. kr. 367 368
Denne bevilling er dog fra 2022 omlagt til bloktilskud og indgår herefter i den
kommunale serviceramme og i de kommunale budgetter og regnes i denne rapport
herefter ikke længere som finanslovsløft. 369

Tabel: Bevillinger til kommunal velfærdsservice 2020 - 2023 i finanslovsaftalen for
2020. 370

Bedre bemanding plejehjem mm.
Minimumsnormeringer i daginstitutioner
Flere lærere i folkeskolen
I ALT
Note: * Omlægges herfra til bloktilskud

2020
500
500
300
1.300

2021
500
600
400
1.500

2022
*
800
*
800

2023
1200
1.200

Samlet indebar var der gennem finanslovspenge et yderligere løft til kommunal
velfærdsservice på 1.300 mio. kr. i 2020, af 1.500 mio. kr. i 2021 371 og af 800 mio. kr. i
2022.
367

) Jf. Finanslovsaftalen for 2020, s. 7. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftaleprioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
368

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Udligningsreform og økonomiaftaler for 2021.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/08/Udligningsreformogoekonomiaftaler2021.pdf
369

) Jf. Rosenkilde, Kim: Finanslovspenge redder bundlinjen for velfærden, s. 8 for neden. Altinget, 09.06.22.
https://www.altinget.dk/artikel/finanslovspenge-har-reddet-bundlinjen-for-velfaerden-til-de-aeldste-men-ikke-til-deyngste
Og jf. 369) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål 1 (aktstykke nr. 305) af 16. juni 2021 – Om aftalte, budgetterede og
regnskabsførte serviceudgifter i kommunerne 2007-2025, herunder løft i finanslovsaftalerne, s. 1 nederst – Spørgsmål
stillet af Rune Lund (EL)
https://www.ft.dk/samling/20201/aktstykke/Aktstk.305/spm/1/svar/1796210/2420486.pdf
370

) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål 1 (aktstykke nr. 305) af 16. juni 2021, tabel 1 – Om aftalte, budgetterede og
regnskabsførte serviceudgifter i kommunerne 2007-2025, herunder løft i finanslovsaftalerne – Spørgsmål stillet af Rune
Lund (EL)
https://www.ft.dk/samling/20201/aktstykke/Aktstk.305/spm/1/svar/1796210/2420486.pdf
371

) Jf. Kommuneaftalen for 2021, s. 2, kap. 2, 2. afsnit.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/kommunerne-faar-2-komma-2-mia-mere-til-velfaerd-i-2020
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12.1.3. Finanslovsløft til kommunal velfærd i 2021.
Også i 2021 tilførtes kommunerne yderligere midler til service gennem
finanslovspenge.
For det første omfattede bevillingen fra finansloven 2018 på 500 mio. kr. til bedre
bemanding af plejehjem mm også året 2021, hvorefter den overgår til bloktilskud og
ikke længere tæller med som finanslovsløft.
For det andet kørte midlerne fra 2020 til indførelse af minimumsnormering også videre i
2021 i størrelsesordenen 600 mio. kr.
For det tredje var der i 2020 afsat 400 mio. kr. til flere lærere i folkeskolen. Herefter
overgår finanslovsbevillingen til bloktilskud.
Videre tilførtes for det fjerde i finanslovsaftalen for 2021 nærmere bestemt 400 mio. kr.
til flere hænder i ældreplejen 372
Og endelig indgik i finanslovsaftalen for 2021 for det femte også 200 mio. kr. årligt fra
2021 til og med 2024 til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer i
daginstitutioner 373. 374

372

) Jf. S – regeringen, Radikale Venstre, SF, EL og Alternativet: Finanslovsaftalen for 2021, s. 6.
https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf
Og jf. Faktaark til finanslovsaftalen for 2021 om flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.
https://fm.dk/media/18527/faktaark_flere-haender-og-hoejere-faglighed-i-aeldreplejen_a.pdf
373

) Jf. S – regeringen, Radikale Venstre, SF, EL og Alternativet: Finanslovsaftalen for 2021, s. 7 - 8.
https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf
Og jf. Faktaark til finanslovsaftalen for 2021 om hurtigere indfasning af minimumsnormeringer.
https://fm.dk/media/18528/faktaark_hurtigere-indfasning-af-minimumsnormeringer_a.pdf
374) Jf. Kommuneaftalen for 2022, s. 2 for oven. https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for2021.pdf
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Tabel: Finanslovspenge til kommunal velfærdsservice i 2021. 375

Bedre bemanding plejehjem mm
Indførelse af minimumsnormeringer
Flere lærere i folkeskolen
Fremrykning af minimumsnormeringer
i daginstitutioner
Flere hænder i ældreplejen 376
IALT
Note: Overgår herfra til bloktilskud.

2021
500
600
400
200

2022
*
800
*
200

2023

2024

1200

1400

200

200

400
2.100

450
1.450

450
1.850

500
2.100

Samlet indebar finansloven for 2021 et yderligere løft til kommunal velfærdsservice på
omkring 2,1 mia. kr. i 2021, på 1,45 mia. kr. i 2022 og 1,85 mia. kr. i 2022.

12.1.4. Finanslovsløft til kommunal velfærd i 2022.
I 2022 regnes – jf. boks foran - bevillingen fra finanslovsaftalen i 2018 til bedre
bemanding af plejehjem mm. ikke længere som finanslovsløft, fordi den omlægges til
bloktilskud.
Også bevillingen til flere lærere folkeskolen glider ud som finanslovsløft som følge af
omlægning til bloktilskud.
Men for det første fortsætter bevillingen fra finansloven i 2020 til indførelse af
minimumsnormeringer, nu i størrelsesordenen 800 mio. kr. Hvortil kommer for det
andet de 200 mio. kr. fra finanslovsaftalen i 2021 til fremskyndelse heraf.
375

) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål 1 (aktstykke nr. 305) af 16. juni 2021, tabel 1 – Om aftalte, budgetterede og
regnskabsførte serviceudgifter i kommunerne 2007-2025, herunder løft i finanslovsaftalerne – Spørgsmål stillet af Rune
Lund (EL)
https://www.ft.dk/samling/20201/aktstykke/Aktstk.305/spm/1/svar/1796210/2420486.pdf
376

) Jf. S – regeringen, Radikale Venstre, SF, EL og Alternativet: Finanslovsaftalen for 2021, s. 6.
https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf
Og jf. Faktaark om flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.
https://fm.dk/media/18527/faktaark_flere-haender-og-hoejere-faglighed-i-aeldreplejen_a.pdf
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Endelig fortsætter for det tredje bevillingen fra finanslovsaftalen 2021 til flere hænder i
ældreplejen, nu i størrelsesordenen 450 mio. kr.
Også i finanslovsaftalen for 2022 mellem regeringen og Socialistisk Folkeparti,
Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne er der givet ekstra
penge til velfærden, herunder i kommunerne.
For det første er der i finansloven prioriteret i alt ca. 226,8 mio. kr. i 2022, 564,4 mio.
kr. i 2023, 631,4 mio. kr. i 2024 og 649,4 mio. kr. i 2025 til at skabe bedre vilkår for
børn, unge og voksne under uddannelse. 377
Endvidere er der for det andet en række mindre puljer til folkeskoleområdet. Til bedre
mulighed for sen skolestart afsattes 09 mio. kr. i 2023, 200 mio. kr. i 2024, 202 mio. kr.
i 2025 og 200 mio. kr. årligt fra 2026. 378 Til sænkelse af klasseloftet til 26 elever i 0. –
2. klasse (med mulighed for op til 28 elever i helt særlige tilfælde) for nye årgange fra
og med skoleåret 2023/2024 afsattes en årlig varig ramme på 95 mio. kr. i 2023, 146
mio. kr. i 2024, 199 mio. kr. i 2025 og 154 mio. kr. i 2026 og frem (2022-pl). 379
Og for det tredje afsættes til bedre fritidspædagogik i skolefritidsordninger, fritidshjem
og klubtilbud i alt 46,8 mio. kr. i 2022 og 123,4 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025. 380
Endelig afsattes for det fjerde en ramme på 125 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til
at bidrage til en værdig ældrepleje. 381

377

) Jf. Finanslovsaftalen for 2022, s. 4 – øverst.
https://fm.dk/media/25335/aftale-om-finansloven-for-2022.pdf
378

) Jf. Finanslovsaftalen for 2022, s. 5 – midten.
https://fm.dk/media/25335/aftale-om-finansloven-for-2022.pdf
379

) Jf. Finanslovsaftalen for 2022, s. 5 – nederst.
https://fm.dk/media/25335/aftale-om-finansloven-for-2022.pdf
380

) Jf. Finanslovsaftalen for 2022, s. 4 – nederst og s. 5 øverst.
https://fm.dk/media/25335/aftale-om-finansloven-for-2022.pdf
381

) Jf. Finanslovsaftalen for 2022, s. 10 – nederst.
https://fm.dk/media/25335/aftale-om-finansloven-for-2022.pdf
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Tabel: Bevillinger til kommunal velfærdsservice 2022 – 2025 i finanslovsaftalen for
2022. 382

Indførelse af minimumsnormeringer
Fremskyndelse af minimumsnormeringer
Flere hænder i ældreplejen
Bedre vilkår for uddannelsessøgende 383
(afrundet)
Bedre mulighed for sen skolestart
Sænket klasseloft i 0 - 2. Klasse (afrundet)
Værdig ældrepleje
I ALT

2022
800
200
450
250

2023
1200
200
450
550

2024
1400
200
500
650

2025
1600
200

50

125
100
125
2.750

125
150
125
3.150

125
200
125
2.900

125
1.875

650

Samlet er der altså som finanslovspenge givet betydelige beløb til kommunal velfærd i
2020, nærmere bestemt 1.875 mio. kr. stigende til 2.750 mio. kr. i 2023 og til 3.150
mio. kr. i 2024.

12.1.5. Oversigt samlet finanslovsløft til kommunal velfærd i 2019 til 2022.
384

Samlet er der altså over finanslovsaftalerne givet ganske betydelige beløb til løft af den
kommunale velfærd.
Fra 1,6 mia. kr. i 2019 over 1,3 mia. kr. i 2020, videre over 2,1 mia. kr. i 2021 og 1,9
mia. kr. i 2022 til foreløbig 2,8 mia. kr. (afrundet) i 2023.

382

) Jf. Finanslovsaftalen for 2022.
https://fm.dk/media/25335/aftale-om-finansloven-for-2022.pdf
383

) Jf. Finanslovsaftalen for 2022, s. 4 – øverst.
https://fm.dk/media/25335/aftale-om-finansloven-for-2022.pdf
384

) Opgørelsen er i forhold til rapporten om kommuneaftalen for 2021 revideret og udbygget.

214

Hertil kommer så spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket omfang, der også over
finansloven for 2023 vil blive givet yderligere midler til velfærden, herunder i
kommunerne?
I 2023 vil finanslovsløft foreløbig løfte kommunal velfærd med yderligere 2,8 mia. kr.

Tabel: Finanslovspenge til kommunal velfærdsservice 2019 - 2023

Mio kr.

2019

Finanslovsløft i 2019

1.600

2022

2023* 2024* 2025*

1.900

2.750

3.150

2.900

I ALT FINANLOVS- 1.600 1.300 2.100 1.900 2.750
LØFT (hidtil)
(af(mia. kr. afrundet til
rundet)
en decimal)
Note: * Foreløbigt da der ikke foreligger en finanslov for 2023

3.150

2.900

Finanslovsløft i 2020
Finanslovsløft i 2021
Finanslovsløft i 2022

2020

2021

1.300
2.100

Samlet er der således i årene fra og med 2019 til og med 2022 som finanslovsløft
akkumuleret givet i alt 6,9 mia. kr. til kommunal velfærdsservice og inkl. foreløbige
bevillinger i 2023 fra 2019 til 2023 i alt givet 9,7 mia. kr.
Hertil kommer, at den kommunale serviceramme gennem omlægning af finanslovsløft
til bloktilskud er forhøjet med 1,1 mia. kr. (værdighedsmilliard), i 2021 med yderligere
0,5 mia. kr. (bemanding plejehjem) og i 2022 med yderligere 0,4 mia. kr. til flere lærer i
folkeskolen, i alt akkumuleret altså med 2 mia. kr.
Samlet har finanslovsløft således løftet den kommunale velfærdsservice med op mod 9
mia. kr. i perioden 2019 til 2022 og inkl. foreløbig finanslovsbevillinger i 2023 op mod
12 mia. kr.
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12.2. Samlet løft af kommunal velfærd gennem kommuneaftaler
og finanslovspenge i perioden 2019 - 2022.
I det følgende opgøres år for år de samlede løft af kommunal velfærd gennem den
kombinerede effekt af kommuneaftaler og finanslovsaftaler.
Derefter gives en samlet oversigt over de således opgjorte samlede løft.

12.2.1. Løft af kommunal velfærd år for år 2019 - 2022.
385

I 2019 indebar kommuneaftalen i 2019 – som vist foran - et meget behersket ”aftalt
realløft” af den kommunale velfærd med i alt 1,2 mia. kr.
Hertil kommer dog yderligere finanslovsbevillinger på 1,6 mia. kr., jf. foran.
For 2019 løber det samlede løft af den kommunale velfærd således opgjort op i 2,8 mia.
kr.

For 2020 gælder, at kommuneaftalen for året som tidligere belyst gav det hidtil største
”aftalte realløft” i S – regeringens valgperiode på 1,7 mia. kr.
Hertil kommer så – som vist i foregående afsnit – yderligere finanslovspenge på ialt
+1,3 mia. kr.
Det samlede løft for den kommunale velfærd udgjordes således opgjort i 2020 i alt 3
mia. kr.

I 2021 var løftet i kommuneaftalen for året som tidligere beskrevet mere behersket, idet
der nu var tale en ”aftalt realvækst” i aftalen på 1,5 mia. kr.
Men oveni kom så yderligere finanslovsmidler på i alt 2,1 mia. kr., således som
beskrevet foran.
385

) Opgørelsen er i forhold til rapporten om kommuneaftalen for 2021 revideret og udbygget.
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Det samlede løft for den kommunale velfærd i 2021 løb således opgjort op i 3,6 mia. kr.

I 2022 var ”den aftalte realvækst” i kommuneaftalen yderligere reduceret til nu 1,4 mia.
kr.
Men oveni kom yderligere finanslovsmidler på i alt 1,9 mia. kr.
Det samlede løft for den kommunale velfærd i 2021 løb således opgjort op i 3,3 mia. kr.

For 2023´s vedkommende kender vi nu kommuneaftalens meget begrænsede ”aftalte
realvækst” på 1,3 mia. kr.
Derimod ved vi i skrivende stund ikke, hvad finanslovsaftalen for 2023 vil give af evt.
yderligere midler til kommunal velfærd.
Vi kender dog ekstra midler til kommunal velfærd fra tidligere finanslove på i alt 2,8
mia.kr.
Inden finansloven for 2023 foreligger, er der – således opgjort - allerede et samlet løft af
kommunal velfærd på i alt 4,1 mia. kr., som udgør det samlet set hidtil største løft af
kommunal velfærd i perioden 2019 – 2023.

12.2.2. Oversigt over samlede løft for kommunal velfærd i perioden 2019 2022.
Samlet set hæver ”aftalte realløft” i kommuneaftalerne + ekstra finanslovspenge
velfærden med + 16,8 mia. kr. fra 2019 til 2023 og alene i S – regeringens valgperiode
med akkumuleret + 14.7 mia. kr.
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Tabel: Samlede løft til kommunal velfærdsservice 2019 - 2023 gennem angivne, ”aftalt
realvækster” i kommuneaftaler 386 + yderligere bevillinger i finanslovsaftaler i perioden
– mia. kr. (Løbende priser). 387

Mia. kr.

2019 2020 2021 2022 2023

Akk.
2019 - 2203

Akk.
2020 - 2203

Løft i
kommuneaftale
Finanslovspenge

1,2

1,7

1,5

1,4

1,3

7,1

5,8

1,6

1,3

2,1

1,9

2,8

9,7

6,9

I ALT

2,8

3,0

3,6

3,3

4,1

16,8

14,7

Hvilket svarer til et årligt gennemsnitligt løft på + 3,4 mia. kr. fra 2019 til 2023 og
respektive 3,7 mia. kr. fra 2020 til og med 2023.
Hertil de aftalte ”realløft” i kommuneaftalerne klart med den mindste del. At velfærden
samlet set er løftet pænt i perioden 2010 til 2023 skyldes først og fremmest de
finansløvsløft, som støttepartierne har opnået som indrømmelser fra S – regeringen i
finanslovsaftalerne.

386

) Jf. Kommuneaftale 2019 https://im.dk/media/7289/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019.pdf og
kommuneaftale 2020 https://www.regeringen.dk/media/7248/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2020.pdf og
kommuneaftale 2021 https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf og kommuneaftale
2022 https://fm.dk/media/24833/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf og kommuneaftale
2023.https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
) Jf. aftale mellem VLAK – regeringen og DF om finansloven for 2019.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
og Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-omfinansloven-for-2020.pdf og Aftale mellem S – regeringen og RV, SF og EL om finansloven for 2021.
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf
387

og finanslovsaftale 2022 https://fm.dk/udgivelser/2022/februar/finansloven-for-2022/
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Figur: Samlet løft til kommunal velfærd 2019 til 2023, beregnet som ”aftalt realvækst” i
kommuneaftalerne + ekstra bevillinger over finanslove.
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Der er således på den ene side – som anført – alt i alt tale om pæne løft for den
kommunale velfærd i S – regeringens periode.
MEN: Billedet af samlede løft af kommunal velfærd i S – regeringens tid er således, at
det ikke er kommuneaftalerne, som sikrer den kommunale velfærd, idet de aftalte
”realløft” jo det meste af perioden ikke har hævet sig voldsomt meget over, hvad flere
ældre og børn kræver (demografien).
Der er til gengæld i perioden 2020 til i dag gennem finanslovsaftalerne med
støttepartierne sikret betydeligt ekstra finanslovspenge til kommunerne og det er det,
som redder ”skindet på næsen” for den kommunale velfærd. 388
Men de ”magre kommuneaftaler” har så på den anden side betydet, at kommunerne pga.
de udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde enten har måttet spare
388

) Jf. Rosenkilde, Kim: Finanslovspenge har reddet bundlinjen. Altinget, 09.06.22.
https://www.altinget.dk/artikel/finanslovspenge-har-reddet-bundlinjen-for-velfaerden-til-de-aeldste-men-ikke-til-deyngste
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på de eksisterende velfærdsordninger for at finansiere dette, hvorved velfærdsløftet
samlet set er blevet udhulet.
Og/eller har kommunerne slet og ret måttet bruge finanslovsmidler, som egentligt var
tiltænkt nye tilbud og bedre standard og kvalitet på eksisterende velfærdsordninger til i
stedet at fylde de huller i de kommunale budgetter, som de udækkede udgiftsstigninger
på det specialiserede socialområde har skabt.
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Kap. 13: Løftet kommunal velfærd i 2023 sammenlignet
med udgiftsbehov og med tidligere aftaler – nu inkl.
finanslovsløft.
I dette kapitel sammenlignes – parallelt med fremgangsmåden i del I - løftet af den
kommunale velfærd i 2023 med dels udgiftsbehovet og dels med tidligere års
kommuneaftaler, men nu sammenlignes ikke bare løftet i kommuneaftalen i sig selv,
men inkl. finanslovspenge.
Først ser vi på, hvorledes det ”aftalte realløft” fra kommuneaftalen nu plus yderligere
finanslovsmidler forhold sig til udgiftsbehovet.
Og dernæst undersøges, hvorledes det samlede reelle løft i 2023, inkl. finanslovsmidler
(so far) efter indregning af udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde
forholder sig til de samlede, reelle løft tidligere i årene 2019 til 2022, ligeledes efter
indregning af det specialiserede socialområde.

13.1. Kommuneaftalen for 2023, inkl. finanslovspenge,
sammenlignet med udgiftsbehov.
Først en kort repetition af udgiftsbehovet i 2023. Dernæst, hvorledes det dækkes af det
kombinerede løft fra kommuneaftale og ekstra finanslovsbevillinger?

13.1.1. Et stort udækket udgiftsbehov i 2023.
Jf. foran dækker kommuneaftalen med sit aftalte ”realløft” på 1,3 mia. kr. lige netop de
stigende udgifter til flere ældre og børn (som helt præcist udgør 1,25 mia. kr., jf. foran).
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Men hertil kommer for kommunerne i 2023 stigende udgifter fra det specialiserede
socialområde på (af KL) forventet 0,9 mia. kr. samt udgifter udbygning af det
kommunale, ”nære” sundhedsområde på 0,3 – 0,6 mia. kr. Heraf dækkede regeringens
sundhedsreform de første par hundrede millioner.
Samlet løb det kommunale udgiftsbehov op i 2,5 – 2,8 mia. kr., hvoraf kommunerne
gennem kommuneaftale og sundhedsreform gav dækning for ca. 1½ mia. kr.
Kommer det alene an på kommuneaftalen, ville kommunerne gennem besparelser
således skulle finde omkring mindst 0,9 mia. kr. til finansiering af det specialiserede
socialområde og op til 1,2 mia. kr., hvis også sundhedsområdet inddrages.
Vi vil i det følgende gå ud fra minimumsudgiftsbehovet i 2023 på 2½ mia. mr.

13.1.2. Finanslovsmidler redder bundlinjen i kommunerne.
Men som vist foran er kommunerne i 2023 sikret ekstra finanslovsmidler på i alt 3,8
mia. kr.
Det skal i denne forbindelse understreges, at opgørelsen af ekstra finanslovspenge må
være ufuldstændig, da der i skrivende stund ikke foreligger en finanslov for 2023,
endsige et finanslovsudspil.
Den samlede ressourcetilgang til kommunal velfærd vil således i 2023 udgøre 1,3 mia.
kr. + 2,8 mia. kr. = 4,1 mia. kr.
Men dette løft forringes som beskrevet, hvis der i 2023 som af KL forventet bliver tale
om udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde på 0,9, da S – regeringen som
fremgået ikke har ville afsætte midler til dækning heraf i kommuneaftalen.
Det reelle løft forstået som ”aftalt realløft” i kommuneaftalen + ekstra finanslovspenge
minus udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde skrumper hermed
til 1,3 mia. kr. + 2,8 mia. kr. (foreløbig) – 0,9 mia. kr. = 3,2 mia. kr.
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Figur: Samlet ressourcetilgang til kommunal velfærd (ØA 23 + finanslovspenge) kontra
udgiftsbehov.
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Dette reelle løft er som sag ganske pænt, men samtidig med, at støttepartierne i
finanslovsaftalerne har tilkæmpet midler, som egentlig var tiltænkt forbedring af den
kommunale velfærd, så tvinges kommunerne af S – regeringens underfinansiering af det
specialiserede socialområde til at finde finansiering heraf ved besparelser på
kernevelfærden.
Et højst tiltrængt løft af velfærden ædes således delvist op af huller i de kommunale
budgetter.
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13.2. Reelt løft i kommuneaftalen for 2023 sammenlignet med
reelt løft i tidligere kommuneaftaler, alle inkl. finanslovsløft.
I det følgende undersøges så tilsvarende, hvorledes kommuneaftalen for 2023 inkl.
allerede givne ekstra finanslovspenge (fra FL19 til FL22) forholder sig til tidligere
kommuneaftaler, også de nu inkl. ekstra finanslovsbevillinger i de pågældende år.

13.2.1. ØA 23 sammenholdt med ØA19, inkl. finanslovsløft.

Som anført indebar VLAK ´s kommuneaftale for 2019 i sig selv kun et begrænset ”aftalt
realløft” for de kommunale serviceudgifter på + 1,2 mio. kr. 389
Inkl. finanslovspenge stiger løftet dog med + 1,6 mia. kr. til i alt + 2,8 mia. kr.
Men for at finde det reelle løft skal vi fradrag udækkede udgiftsstigninger på det
specialiserede socialområde i 2019 på -0,8 mia. kr.
Med andre ord en samlet reel stigning i de kommunale serviceudgifter på med 1,2 mia.
kr. (kommuneaftalen) + 1,6 mia. kr. (finanslove) – 0,8 mia. kr. (udækkede
udgiftsstigninger det specialiserede socialområde) = i alt 2 mia. kr.
I forhold hertil giver det reelle løft, inkl. finanslovspenge i 2023 (foreløbig) således med
en stigning på +3,2 mia. kr. en noget større forbedring end aftalen i 2019, inkl.
finanslovspenge.
Men altså en større forbedring primært takket være finanslovsmidlerne.

) Aftale mellem VLAK – regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2019.
https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019/
389
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Figur: Aftalt løft og reelt løft (minus udækkede udgiftsstigninger på specialiseret
socialområde) i ØA 19 390 og ØA 23 391 inkl. finanslovspenge – mia. kr. (årets priser)..392

4,5

4,1
4

3,5

3,2
3

2,8

2,5

2

2

1,5

1

Reelt løft 2023

ØA23 inkl. hidtil givne
finanslovspenge

ØA 19 inkl.
finanslovsløft

0

Reelt løft 2019

0,5

390

) Jf. kommuneaftale 2019. https://im.dk/media/7289/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019.pdf

391

) Jf. Kommuneaftale 2023. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/juni/ansvarlig-oekonomiaftale-med-kommunernefor-2023/
392

) Kilde: Egen beregning på basis af kommuneaftalerne for 2019, 2020, 2021 og 2022 samt finanslovsaftalerne for 2020
og 2021.
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13.2.2 Kommuneaftalen for 2023 sammenlignet med ØA 20, inkl.
finanslovsløft.
393

Hvor – jf. foran - økonomiaftalen for 2020 394 indebar et aftalt løft på 1,7 mia. kr., var
løftet for den kommunale velfærdsservice inklusive ekstra finanslovspenge på 1,3 mia.
kr. noget større, nemlig i alt 3 mia. kr., jf. foran
Herfra skal dog fraregnes udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde i 2020 på - 0,3 mia. kr., hvilket giver et reelt løft for kommunal velfærd i
2020 på +2,7 mia. kr.
Jf. foran er det reelle løft i 2023 (foreløbigt) = +3,2 mia. kr. således lidt større.
Figur: Aftalt løft og reelt løft (minus udækkede udgiftsstigninger på specialiseret
socialområde) i ØA 20 395 respektive ØA 23 inkl. løft over finanslovene– mia. kr. (årets
priser)..
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) Dette afsnit er revideret og udbygget i forhold til rapporten om kommuneaftalen for 2022.

) Jf. aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020.
https://www.regeringen.dk/media/7248/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2020.pdf
394

) Jf. aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020.
https://www.regeringen.dk/media/7248/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2020.pdf
395
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Så selvom kommuneaftalen for 2022 i sig selv giver det største løft for den kommunale
serviceramme i hele S – regeringens valgperiode, så betyder de yderligere
finanslovspenge, at det samlede løft for den kommunale serviceramme - inkl. hidtil
givne finanslovsløft - i 2023 allerede i skrivende stund er højere end det samlede løft i
2020.

13.2.3. Kommuneaftalen for 2023 sammenlignet med ØA 21, inkl.
finanslovsløft.
396

Økonomiaftalen for 2023 397 indebar – jf. foran - i sig selv betragtet et noget lavere
”aftalt realløft” end i 2021, nemlig ”kun” 1,3 mia. kr. i 2023 398 mod 1,5 mia. kr. i
2021399.
Jf. foran kom i 2021 hertil finanslovspenge i størrelsesordenen 2,1 mia. kr. = i alt en
ressourcetilgang til kommunal velfærd i 2021 på +3,6 mia. kr.
Men 2021 var også året med den største udækkede udgiftsstigning på det specialiserede
socialområde, som løb op i - 1,6 mia. kr.
Dette bragte det reelle løft i 2021 ned på 2 mia. kr.
Det skal jf. foran sammenholdes med et aftalt løft, inkl. finanslovspenge, i 2023 på 4,1
mia. kr. og et reelt løft for den kommunale velfærd i 2023 på +3,2 mia. kr. Det reelle
løft i 2023 er således betydeligt større end tilfældet i 2021.
396

) Dette afsnit er revideret og udbygget i forhold til rapporten om kommuneaftalen for 2022.

) Jf. aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/juni/ansvarlig-oekonomiaftale-med-kommunerne-for-2023/
397

398

) Jf. Kommuneaftale 2023.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/juni/ansvarlig-oekonomiaftale-med-kommunerne-for-2023/
399) Jf. Finansministeriet: Faktaark om de kommunale service og anlægsudgifter, tabel1.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-miakroner/
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Figur: Aftalt løft og reelt løft (minus udækkede udgiftsstigninger på specialiseret
socialområde) i ØA 21 respektive ØA 23 – alle inkl. finanslovspenge. (årets priser)..
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Selvom det aftalte ”realløft” i kommuneaftalen for 2021 var bedre end tilfældet i 2023,
er det reelle løft i 2023 betydeligt større end i 2021, dels grundet være flere
finanslovspenge, men også fordi de udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde i 2021 var meget store (1,6 mia. kr.)

13.2.4. Kommuneaftalen for 2023 sammenlignet med ØA 22, inkl.
finanslovsløft.
Hvad angår endelig 2022 så indebar ”aftalt realvækst” i kommuneaftale (1,4 mia. kr.) og
finanslovsbevillinger (1,9 mia. kr.) et samlet løft til den kommunale velfærd på 3,3 mia.
kr.
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Herfra skal dog trækkes forventede udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde i 2022 på -0,8 mia. kr., hvilket giver et samlet reelt løft i 2022 på +2,5
mia. kr.
Det skal jf. foran sammenholdes med et aftalt løft, inkl. finanslovspenge, i 2023 på 4,1
mia. kr. og et reelt løft for den kommunale velfærd i 2023 på +3,2 mia. kr.

Figur: Aftalt løft og reelt løft (minus udækkede udgiftsstigninger på specialiseret
socialområde) i ØA 22 respektive ØA 23 – alle inkl. finanslovspenge. (årets priser)..
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Det reelle løft for den kommunale velfærd er i 2023, inkl. ekstra finanslovs-bevillinger,
men minus udækkede udgiftsstigninger, er således en del pænere også end det i 2022.

229

13.2.5. Samlet oversigt over løftet for kommunale velfærd i 2023
sammenlignet med ØA 19 – ØA 22.
Sammenlignes på ”aftalt realvækst” plus finanslovspenge placerer 2023 sig fint i
forhold til de forudgående år, idet den samlede vækst i 2023 således opgjort er den
højeste i hele perioden.

Figur: Samlet løft til kommunal velfærd 2019 til 2023, beregnet som ”aftalt realvækst” i
kommuneaftalerne + ekstra bevillinger over finanslove.
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Medregnes de udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde reduceres
niveauet for de reelle løft af velfærden. 2023 placerer sig dog stadig fint i
sammenligning med forudgående år.

Figur: Samlet reelt løft til kommunal velfærd 2019 til 2023, beregnet som ”aftalt
realvækst” i kommuneaftalerne + ekstra bevillinger over finanslove minus
udgiftsstigning på det specialiserede socialområde.
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Del 3.2:
Kommuneaftalen
inkl.
finanslovsløft
i forhold til demografiske træk
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Indledning til del 3.2.
Men en ting er, hvorledes kommuneaftalen for 2023 forholder sig til tidligere
kommuneaftaler?
Jf. del I er det centralt for vurdering af kommuneaftalerne for det første, hvorvidt de
kommunale serviceudgifter stiger svarende til befolkningsudviklingen dvs. opfylder det
UMIDDELBARE/ENKLE demografiske træk, således at standarden i velfærden
fastholdes?
For det andet er det for bedømmelsen af kommuneaftalernes også afgørende, hvorvidt
realvæksten i det kommunale forbrug til velfærd modsvarer velstandsudviklingen dvs.
opfylder det FULDE/UDVIDEDE demografiske træk, således at velfærden også kan
opdateres og udvikles med ny teknik, nye materialer, bedre service og kvalitet og nye
tilbud?
Jf. foran er det væsentligt, hvordan kommuneaftalen i sig selv opfylder disse kriterier.
Men under S – regeringen er midlerne til den kommunale velfærd ikke bare givet
gennem kommuneaftalerne, men i endnu højere grad kommet som ekstra bevillinger
over de årlige finanslovsaftaler.
I denne del behandles derfor kommuneaftalen for 2023 i forhold til demografiske træk
igen (som den også blev det i sig selv i del I), MEN nu inkl. finanslovsløft.

I kap. 14 undersøges først forholdet mellem kommuneaftalen for 2023 inkl.
finanslovsløft og så det UMIDDELBARE demografiske træk for 2023 for kommunal
velfærdsservice.
Dernæst analyseres forholdet mellem kommuneaftalen for 2023 inkl. finanslovsløft og
så det FULDE demografiske træk. 400
Igennem begge kapitler tages - ligesom i del I - først udgangspunkt i S – regeringens og
Finansministeriets måde at opgøre løftet som det i aftalerne angivne, aftalte ”realløft”,
men dernæst indregne udgiftsstigningerne på det specialiserede socialområde, således at
det reelle løft opgøres som ”realløft” minus udækkede udgiftsstigninger.
400

) Opgørelsen af finanslovsløft for 2023 må i sagens natur i skrivende stund være ufuldstændig, idet der ikke foreligger
hverken et finanslovsforslag endsige en finanslovsaftale for 2023.
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Kap. 14: Kommuneaftalen i forhold til demografiske træk –
inkl. finanslovsløft.
I dette kapitel undersøges igen løftet af den kommunale velfærd i 2023, men nu ikke
bare løftet i kommuneaftalen i sig selv, men inkl. løft fra finanslove, med de
demografiske træk.
Først undersøges, hvorledes aftalen inkl. finanslovsløft forholder sig til det
UMIDDELBARE demografiske træk?
Og dernæst undersøges, hvorledes aftalen således opgjort forholder sig til det FULDE
demografiske træk?
I begge afsnit først med udgangspunkt i det aftalte ”realløft”, dernæst med
udgangspunkt i det ”reelle løft”, hvori er indregnet udækkede udgiftsstigninger på det
specialiserede socialområde.

14.1. ØA 23, inkl. finanslovsløft, i forhold til UMIDDELBART
demografisk træk.
I det følgende tages først udgangspunkt i det aftalte ”realløft” i kommuneaftalen inkl.
finanslovspenge, dernæst tages udgangspunkt i det ”reelle løft”, hvori er indregnet
udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde.

14.1.1. Det aftalte løft i ØA 23, inkl. finanslovsløft, i forhold til
UMIDDELBART demografisk træk.

Som fremgået foran giver kommuneaftalen for 2023 i sig selv et ”aftalt realløft” på 1,3
mia. kr. (2023 – priser) til de kommunale serviceudgifter.
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Hertil kommer imidlertid en række yderligere løft til kommunal velfærd i året 2023
givet over finanslovene 2019 til 2022.
Jf. foran beløber disse finanslovspenge til den kommunale velfærd i 2023 sig til i alt 2,8
mia. kr. (foreløbigt, idet vi ikke kender FL23).
Summen af det aftalte ”realløft” plus finanslovspenge i 2023 udgør således i alt
(foreløbigt) 4,1 mia. kr.
Det skal sammenholdes med et umiddelbart demografisk træk i 2023 på 1,25 mia. kr.
Figur: Stigning i umiddelbart demografisk træk 401 og aftalt ”realløft” til kommunal
velfærdsservice i 2023 (mia. kr.) 402 inklusive finanslovspenge. 403
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I forhold til det umiddelbare demografiske træk giver det aftalte ”realløft” plus navnlig
finanslovspengene således et pænt ”overskud” til velfærden i 2023 på nærmere bestemt
2,85 mia. kr.
401

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet,
26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
) Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
402

403

) Jf. Finanslovsaftale 2019 https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellemregeringen-og-dansk-folkeparti/ , Finanslovsaftale 2020 https://fm.dk/udgivelser/2020/februar/finansloven-for-2020/ , jf.
Aftale mellem S – regeringen og RV, SF og EL om finansloven for 2021.
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf, jf.
finanslovsaftale 2022 https://fm.dk/media/25335/aftale-om-finansloven-for-2022.pdf
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14.1.2. Reelt løft i ØA 23, inkl. finanslovsløft, men efter indregning af
udækkede udgiftsstigninger, i forhold til UMIDDELBART demografisk træk.
Men det reelle løft i 2023 når ikke – som tidligere beskrevet - op på det aftalte løft, idet
kommunerne i 2023 forventer at få udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde
på 0,9 mia. kr., som regeringen IKKE ville give dækning for i kommuneaftalen.
Jf. foran udgør den forventede stigning i 2023 på det specialiserede socialområde 0,9
mia. kr. Det kombinerede aftalte løft + finanslovspenge på i alt 4.1 mia. kr. reduceres
således til et reelt løft på 3,2 mia. kr.
Figur: Stigning i umiddelbart demografisk træk 404 sammenholdt med reelt løft til
kommunal velfærdsservice i 2023 (mia. kr.) 405 inklusive finanslovspenge 406 OG efter
indregning af udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde.
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404

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet,
26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
) Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
405

406

) Jf. Finanslovsaftale 2019 https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellemregeringen-og-dansk-folkeparti/ , Finanslovsaftale 2020 https://fm.dk/udgivelser/2020/februar/finansloven-for-2020/ , jf.
Aftale mellem S – regeringen og RV, SF og EL om finansloven for 2021.
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf, jf.
finanslovsaftale 2022 https://fm.dk/media/25335/aftale-om-finansloven-for-2022.pdf
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Hermed reduceres ”overskuddet” for velfærden ud over umiddelbart demografisk træk
til 1,95 mia. kr., hvilket dog stadig er pænt.

14.2. ØA 23, inkl. finanslovsløft, i forhold til FULDT demografisk
træk. 407
Ligesom foran tages først udgangspunkt i det aftalte ”realløft” i kommuneaftalen, inkl.
finanslovspenge, dernæst tages udgangspunkt i det ”reelle løft”, hvori er indregnet
udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde.

14.2.1. Det aftalte løft i ØA 23, inkl. finanslovsløft, i forhold til FULDT
demografisk træk.

Jf. foran udgør det fulde demografiske træk for det offentlige forbrug til kommunal
velfærdsservice i perioden 2022 – 2025 årligt 1,1 pct. i gennemsnit svarende til en årlig
gennemsnitlig stigning på 3 mia. kr. 408
I forhold udgør det aftalte ”realløft” i kommuneaftalen for 2023 med tillæg af løft fra
finanslovspenge som foran beskrevet med et samlet løft på + 4,1 mia. kr.,

407

) Opgørelsen af finanslovsløft for 2023 må i sagens natur i skrivende stund være ufuldstændig, idet der ikke foreligger
hverken et finanslovsforslag endsige en finanslovsaftale for 2023.
408

) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL)
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm.
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Figur: Fuldt demografisk træk 409 sammenholdt med aftalt ”realløft” i kommune-aftalen
for 2023 410 inkl. finanslovspenge. 411
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Det er bemærkelsesværdigt, at det aftalte ”realøft” og navnlig finanslovspengene også
overskrider det fulde demografiske træk i 2023 til den positive side med et ”overskud”
til velfærden på +1,1 mia. kr.

409

) Kilde” Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL)”
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm.
) Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
410

411

) Jf. Finanslovsaftale 2019 https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellemregeringen-og-dansk-folkeparti/ , Finanslovsaftale 2020 https://fm.dk/udgivelser/2020/februar/finansloven-for-2020/ , jf.
Aftale mellem S – regeringen og RV, SF og EL om finansloven for 2021.
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf, jf.
finanslovsaftale 2022 https://fm.dk/media/25335/aftale-om-finansloven-for-2022.pdf
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14.2.2. Reelt løft i ØA 23, inkl. finanslovsløft og efter indregning af
udækkede udgiftsstigninger, i forhold til FULDT demografisk træk.
Men billedet ser ikke helt så positivt ud, når vi indregner de forventede, udækkede
udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde i 2023, der jf. foran forventes at
løbe op i 0,9 mia. kr.
Hermed reduceres det reelle løft i ØA 23 efter indregning af disse udgiftsstigninger fra
+4,1 mia. kr. til +3,2 mia. kr., hvilket kun overstiger det fulde demografiske træk med +
0,2 mia. kr.
Figur: Fuldt demografisk træk 412 sammenholdt med reelt løft i kommuneaftalen for
2023 413 inkl. finanslovspenge 414, men efter indregning af forventede udgiftsstigninger
på det specialiserede socialområde.
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412

) Kilde” Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL)”
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm.
) Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023.
https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
413

414

) Jf. Finanslovsaftale 2019 https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellemregeringen-og-dansk-folkeparti/ , Finanslovsaftale 2020 https://fm.dk/udgivelser/2020/februar/finansloven-for-2020/ , jf.
Aftale mellem S – regeringen og RV, SF og EL om finansloven for 2021.
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf, jf.
finanslovsaftale 2022 https://fm.dk/media/25335/aftale-om-finansloven-for-2022.pdf
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Del 3.3:
Kommuneaftalen
inkl.
finanslovsløft.
i f. t. efterslæbet siden 2010
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Indledning til del 3.3.
Som fremgået foran er det i forbindelse med vurdering af kommuneaftalerne ikke bare
væsentligt, hvorvidt de i selve aftaleåret opfylde de demografiske træk.
Som beskrevet har velfærden generelt og ikke mindst den kommunalt leverede velfærd
igennem 10´erne været udsat for en kraftig udhuling, hvor en borgerlig økonomisk
sparepolitik for at skabe plads til skattelettelser har skåret i ressourcerne til velfærden,
der herigennem systematisk er blevet underfinansieret.
Der har herigennem udviklet sig et betydeligt ressourceefterslæb, ikke mindst for den
kommunale velfærd. Det er derfor på sigt nok så væsentligt et kriterie for vurderingen af
kommuneaftalerne, hvorvidt de bidrager til at hente ind på dette ressourceefterslæb
siden 2010.
Også her er det selvsagt væsentligt, hvorvidt aftalerne i sig selv gør det? Men da – som
anført – bevillingerne til velfærden i S – regeringens epoke i høj grad er givet gennem
finanslovsaftalerne med støttepartierne, er det nok væsentligt at belyse effekten på
efterslæbet af kommuneaftalerne, INKL. FINANSLOVSLØFT.
I det følgende analyseres derfor – parallelt med del I - igen forholdet mellem
kommuneaftalen og så ressourceefterslæbet for den kommunale velfærd siden 2010,
MEN nu inkl. finanslovsløft.
I kap. 15 analyseres ændringer i efterslæbet i forhold til UMIDDELBART demografisk
træk.
Og i kap. 16 analyseres tilsvarende i forhold til det FULDE demografiske træk – som
anført af kommuneaftalen for 2023 inkl. finansløft fra 2019 til 2022.08.14
Igennem begge kapitler tages - ligesom i del I - først udgangspunkt i S – regeringens og
Finansministeriets måde at opgøre løftet som det i aftalerne angivne, aftalte ”realløft”,
men dernæst indregne udgiftsstigningerne på det specialiserede socialområde, således at
det reelle løft opgøres som ”realløft” minus udækkede udgiftsstigninger.
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Kap. 15: Effekt på ressourceefterslæb siden 2010 I F.T.
UMIDB. DEM. TRÆK af kommuneaftaler 2020 til 2023, inkl.
finanslovsløft.
Som anført har der igennem 10’ erne på grund af en borgerlig økonomisk sparepolitik
udviklet sig et betydeligt ressourceefterslæb, ikke mindst for den kommunale velfærd.
Det er derfor på sigt et væsentligt kriterie for vurderingen af kommuneaftalerne,
hvorvidt de bidrager til at hente ind på dette ressourceefterslæb siden 2010. Hvor vi i
første del undersøgte denne problemstilling for kommuneaftalerne isoleret betragtet,
inddrager vi nu i denne del III af rapporten yderligere finanslovsløftene til den
kommunale velfærd i perioden 2020 til 2023.
I det følgende kapitel undersøges, hvorledes efterslæbet siden 2010 målt i forhold til
umiddelbart demografisk træk påvirkes først af de forudgående kommuneaftaler, når
finanslovspenge regnes med. Der var som fremgået af del I et efterslæb i forhold til det
umiddelbare/enkle demografiske træk på – 15 mia. kr., som skyldtes borgerlig
økonomisk sparepolitik i perioden. Dvs. der manglede ved udgangen af 2019 hele 15
mia. kr. i, at den kommunale velfærd bare var ajour med befolkningsudviklingen og
dermed har uændret standard i forhold til i 2010.
Først undersøges, hvorledes de forudgående kommuneaftaler og finanslovspenge i
perioden 2020 til 2022 har påvirket efterslæbet siden 2010 i forhold til det umiddelbare
demografiske træk.
Dernæst analyseres, hvorledes efterslæbet specifikt påvirkes af den seneste
kommuneaftale (for 2023), når løft i året fra finanslovspenge også indregnes her. 415
Endelig sammenfattes for det tredje det samlede billede for efterslæbet siden 2010 for
hele perioden 2020 til og med 2023 (foreløbigt).
I alle 3 afsnit opgøres løftet først uden, men dernæst med indregning af udækkede
udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde.

415

) Opgørelsen af finanslovsløft for 2023 må i sagens natur i skrivende stund være ufuldstændig, idet der ikke foreligger
hverken et finanslovsforslag endsige en finanslovsaftale for 2023.
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15.1. Effekt på efterslæbet i.f.t UMIDB. DEM. TRÆK siden 2010 af
aftalte løft i ØA 20 - 22 inkl. finanslovsløft.
I alle tre følgende afsnit sker det – som foran anført - først med udgangspunkt i ”det
aftalte realløft”, således som angivet i kommuneaftalen, dernæst med udgangspunkt i
det ”reelle løft”, hvori er indregnet udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde.

15.1.1. Aftalt ”realløft” i ØA 20 - 22, inkl. finanslovsløft, i forhold til
UMIDDELBART demografisk træk.
Jf. foran gav ”de aftalte realløft” i kommuneaftalerne 2020 til 2022 + navnlig
finanslovsløftene i perioden samlet set et pænt bidrag til samlet at løfte velfærden i
de enkelte år.
Tabel: Samlede løft til kommunal velfærdsservice 2020 - 2022 gennem kommuneaftaler
og finanslovsaftaler i perioden – mia. kr. (Løbende priser)
Mia. kr.

2020

2021

2022

Ialt

Løft i kommuneaftale

1,7

1,5

1,4

4,6

Finanslovspenge

1,3

2,1

1,9

5,3

I ALT

3,0

3,6

3,3

9.9

I alt er den kommunale velfærd gennem ”aftalt realvækst” i kommuneaftaler +
finanslovsløft i perioden blevet løftet med + 9,9 mia. kr. i perioden fra og med 2020
til og med 2022.
Dette skal sammenholdes med et umiddelbart demografisk træk i perioden på 3½
mia. kr., jf. del I.
Velfærdsløftet oversteg således det umiddelbare demografisk træk i perioden 2020 til
2022 med + 6,4 mia. kr.
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Tabel: Aftalte ”realløft” i kommuneaftalerne 2020-2021 + finanslovsløft sammenlignet
med årlig vækst i det umiddelbare demografiske træk 416for kommunal velfærdsservice i
perioden 2020 – 2022 i mia. kr. (årets priser).

Mia. kr.

2020

2021

2022

2020-2022
I alt (akk)

I. Umiddelbart dem. træk -

1

1,25

1,25

3,5

II. Reelt løft i kommuneaftale

1,7

1,5

1,4

4,6

III. Yderligere finanslovslovspenge

1,3

2,1

1,9

5,3

Difference II + III – I (afrundet)
(Overskud = +, underskud = -)

+2

+2,35

+2,05

+6,4

Hermed reducerede de aftalte ”realløft” i kommuneaftalerne for 2020 – 2022 inkl.
finanslovsløft efterslæbet i forhold til umiddelbart dem. træk med samlet +6,4 mia.
kr. fra ultimo 2019 at udgøre - 15 mia. kr. til ved udgangen af 2022 at udgøre – 9,6
mia. kr.

15.1.2. Reelle løft i ØA 20 - 22, inkl. finanslovsløft, men efter indregning af
udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, i forhold
til UMIDB. DEM. TRÆK.

Det synes således som om aftalerne fra 2022 + navnlig finanslovsløftene i samme
periode har givet et ganske stort indhug i efterslæbet siden 2010.

416

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233) af 18. juni. 2020, side 2, tabel 1.
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm.
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MEN: Som vi har set, er de i kommuneaftalerne angivne, ”aftalte realløft” i hele
perioden 2020 til 2022 blevet reduceres af udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde, som S – regeringen ikke har ville anvise dækning for i
økonomiaftalerne.
Samlet set udgør de udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde i
perioden 2020 til 2022 i alt -2,7 mia. kr.
Hermed reduceres ”overskuddet” igennem ”aftalte løft” + finanslovspenge i forhold
til det umiddelbare demografiske træk i perioden 2020 til 2022 fra +6,4 mia. kr. +3,7
mia. kr.

Tabel: Reel reduktion i perioden 2020 til 2022 af efterslæbet siden 2010: Aftalte
”realløft” + finanslovsløft minus udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde.

2020-2022
I alt (akk)
I. Umiddelbart dem. træk

3,5

II. Aftalte ”realløft” i kommuneaftale

4,6

III. Finanslovsløft

5,3

IV. Sum (II + III – I)

+6,4

V. Udgiftsstigninger det
specialiserede socialområde

-2,7

Nettoløft (IV – V)

+ 3,7

Grundet udgiftsstigningerne på det specialiserede socialområde begrænses den reelle
reduktion af efterslæbet siden 2010 i forhold til umiddelbart demografisk træk fra de
foran anført +6,4 mia. kr. til nu ”kun” +3.7 mia. kr.
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De forudgående kommuneaftaler 2020 til 2022 har således reelt reduceret efterslæbet
siden 2010 fra – 15 mia. kr. til pr ultimo 2022 at udgøre –11,3 mia. kr.

Figur: Søjle 1: Indhentet efterslæb 2020-2022 i forhold til umiddelbart demografisk
træk: Effekt af ØA 20 - 23 + finanslovsløft minus udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde i perioden. Søjle 2: (Netto) efterslæb efter ØA 22. Mia. kr., årets priser.417
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Indhentet efterslæb 2020 - 2022

) Kilde: Egen beregning jf. jf Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport I): Udhulingen af
velfærdsservice 2010 – 2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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15.2. Efterslæbet siden 2010 IFT. UMIDDELBART DEMOGRAFISK
TRÆK efter kommuneaftalen 2023 inkl. finanslovsbevillinger for
året. 418
Vi skal nu se, hvorledes den aktuelle kommuneaftale for 2023 påvirker efterslæbet.
Igen: Først tager vi udgangspunkt i S – regeringens opgørelse = det i ØA 23 angivne,
aftalte ”realløft” + finanslovsløft (foreløbigt) i 2023 og hvilken reduktion af efterslæbet,
som det giver. Dernæst indregnes de forventede udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde, således at det reelle løft fremstår og derudfra den reelle reduktion.

15.2.1. Aftalt ”realløft” i ØA 23, inkl. finanslovsløft, i forhold til
UMIDDELBART demografisk træk.
Som foran anført indebar kommuneaftalen for 2023 i sig selv et kun knebent reelt løft
for de kommunale serviceudgifter på 1,3 mia. kr. 419
Men til gengæld kommer der i 2023 ganske mange finanslovspenge oveni, nærmere
bestemt 2,8 mia. kr. (foreløbigt, da vi jo ikke kender FL23).
Inkl. både økonomiaftalen for 2023 og ekstra finanslovsbevillinger indebærer dette et
samlet løft til den kommunale velfærd i 2021 med + 4,1 mia. kr.
Dette udgør en hel de mere end det umiddelbare demografiske træk i den kommunale
sektor i 2023 på 0,5 procent svarende til 1,25 mia. kr. 420
Nærmere bestemt overstiger velfærdsløftet det demografiske træk med godt + 2,85 mia.
kr., som altså efterslæbet pr. ultimo 2022 yderligere reduceres med i 2023, når vi alene
ser på de ni ØA23 angivne, ”aftalte realløft”.

418

) Opgørelsen af finanslovsløft for 2023 må i sagens natur i skrivende stund være ufuldstændig, idet der ikke foreligger
hverken et finanslovsforslag endsige en finanslovsaftale for 2023.
419

) Jf. Kommuneaftalen for 2023 https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/juni/ansvarlig-oekonomiaftale-medkommunerne-for-2023/
420

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet,
26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
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Tabel: Angivet, ”aftalt realløft” i kommuneaftalen 2023 + løft i året 2023 fra finanslove
sammenlignet med årlig vækst i det umiddelbare demografiske i 2023 i mia. kr. (2023 –
priser). 421

Mia. kr.
I. Umiddelbart dem. træk -

2023
1,25

II. Reelt løft i kommuneaftale

1,3

III. Yderligere løft over finanslove

2,8

Difference II + III – I
(Overskud = +, underskud = -)

+2,85

15.2.2. Reelle løft i ØA 23, inkl. finanslovsløft, men efter indregning af
udækkede udgiftsstigninger, i forhold til UMIDB. DEM. TRÆK.
MEN: Også i 2023 forventes udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde at være på spil, nærmere bestemt forventer KL merudgifter på området
i størrelsesordenen -0,9 mia. kr.

421

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet,
26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
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Tabel: Reel reduktion i 2023 af efterslæbet siden 2010: Aftalte ”realløft” +
finanslovsløft minus udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde.

2023
I alt (akk)
I. Umiddelbart dem. træk

1,25

II. Aftalte ”realløft” i kommuneaftale

1,3

III. Finanslovsløft

2,8

IV. Sum (II + III – I)
V. Forventede udgiftsstigninger det
specialiserede socialområde
Nettoløft (IV – V)

+2,85
-0,9

+ 1,95

Herved udgør den reelle reduktion af efterslæbet siden 2010 i ØA23 +
finanslovspenge minus udækkede udgiftsstigninger 2023 i alt +1,95 mia. kr.
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Figur: Søjle 1: Efterslæb siden 2010 pr. ult. 2022 i forhold til umiddelbart demografisk
træk: Effekt herpå af kommuneaftalen 2023 + finanslovsløft i året minus
udgiftsstigninger på der specialiserede socialområde. Søjle 2: (Netto) efterslæb efter
ØA 23. Mia. kr., årets priser.422
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Indhentet efterslæb 2023

) Kilde: Egen beregning jf. jf Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport I): Udhulingen af
velfærdsservice 2010 – 2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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15.3. Status pr. ØA 23 for efterslæbet 2010 – 2019 i FORHOLD TIL
UMIDDELB. DEM. TRÆK.
15.3.1. Aftalt ”realløft” i ØA 20 - 23, inkl. finanslovsløft, i forhold til
UMIDDELBART demografisk træk.
For den samlede periode 2010 – 20223 betyder dette, at efterslæbet for kommunal
velfærdsservice i forhold til umiddelbart demografisk træk angiveligt er blevet pænt
reduceret med kommuneaftalerne 2020 til 2023, inkl. yderligere løft for kommunal
velfærd fra finanslovsmidler.
Samlet løftes det offentlige forbrug til velfærd i kommunerne gennem
kommuneaftalerne 2020 til 2023 med i alt + 5,9 mia. kr.
Men den kommunale velfærd løftes især gennem finanslovsløft på ialt + 8,1 mia.kr. Et
samlet løft i perioden på +14 mia. kr., når vi ser alene på de i kommuneaftalerne
angivne ”aftalte realløft” + yderligere finanslovsløft.

Tabel: Aftalte ”realløft” i ØA 20 - 23 + finanslovsløft i perioden sammenlignet med
årlig vækst i det umiddelbare demografiske træk 423for kommunal velfærdsservice i
perioden 2020 – 2023 i mia. kr. (årets priser).
Mia. kr.

2020-2022

2023

I alt 2020
til 2023

I. Umiddelbart dem. træk -

3,5

1,25

4,75

II. Reelt løft i kommuneaftale

4,6

1,3

5,9

III. Yderligere finanslovslovspenge

5,3

2,8
(foreløbigt)

8,1

Difference II + III – I (afrundet)
(Overskud = +, underskud = -)

+6,4

+2,85

+9,25

423

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233) af 18. juni. 2020, side 2, tabel 1.
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm.

251

I forhold til akkumuleret umiddelbart demografisk træk 2020 til 2023 på 4,75 mia. kr.
har velfærdsløftet på i alt 14 mia. kr. således for perioden som helhed oversteget det
demografiske træk med +9,25 mia. kr.

15.2.2. Reelle løft i ØA 20 - 23, inkl. finanslovsløft, men efter indregning af
udækkede udgiftsstigninger, i forhold til UMIDB. DEM. TRÆK.
MEN, men, men: Som vi har set forstyrrer de udækkede udgiftsstigninger på det
specialiserede socialområde billedet af et ellers betydeligt løft til den kommunale
velfærd i perioden 2020 til 2023.
Tabel: Reel reduktion i 2020 til 2023 af efterslæbet siden 2010: Aftalte ”realløft” +
finanslovsløft minus udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde.

Mia. kr.

2020-2022

2023

I alt 2020
til 2023

I. Umiddelbart dem. træk -

3,25

1,25

4,5

II. ”Aftalt realvækst” i
kommuneaftale

4,6

1,3

5,9

III. Yderligere finanslovslovspenge

5,3

2,8
(foreløbigt)

8,1

IV. Difference (II + III – I)

+6,7

+2,9

+9,6

V. Udgiftsstigninger på det
specialiserede socialområde

-2,7

-0,9

-3,6

VI. Reelt nettoløft (IV - V)
(Overskud = +, underskud = -)

+4,0

+2,0

+6,0
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Hvad der kunne have været en reduktion i efterslæbet siden 2010 på op mod 10 mia.
kr. skrumper efter modregning af udgiftsstigningerne på det specialiserede
socialområde til lidt over det halve: + 6 mia. kr. Hermed udgør den reelle reduktion i
efterslæbet siden 2010 et fald fra -15 mia. kr. til -9 mia. kr.
Dette må dog i sig selv anerkendes for at være et stadig pænt indhug i efterslæbet siden
2010, et indhug der i højere grad skyldes støttepartiernes insisteren overfor S –
regeringen på at give ekstra finanslovspenge til den kommunale velfærd end den
skyldes de kommuneaftaler, som S – regeringen selv har indgået med kommunerne.
Figur: Efterslæb i forhold til UMIDDELBART dem. træk for kommunal
velfærdsservice 2010 – 2019 424; samlet løft 2020 til 2023 i kommuneaftaler, inkl.
yderligere finanslovsløft, men minus udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde samt endelig resterende efterslæb pr. ØA 2023, mia. kr. (2023 – priser)425
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) Kilde: Egen beregning jf. foran.

425

) Kilde: Egen beregning jf. foran.

Løft i Kommuneaftaler og
finanslove

Nettoefterslæb 2022 efter
ØA22, inkl. løft FL20-21
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Kap. 16: Effekt på ressourceefterslæb siden 2010 I F.T.
FULDT DEM. TRÆK af ØA 23, inkl. finanslovsløft.
Jf. foran har der igennem 10’ erne på grund af en borgerlig økonomisk sparepolitik
udviklet sig et betydeligt ressourceefterslæb, ikke mindst for den kommunale velfærd.
Det er derfor på sigt et væsentligt kriterie for vurderingen af kommuneaftalerne,
hvorvidt de bidrager til at hente ind på dette ressourceefterslæb siden 2010. Hvor vi i
første del undersøgte denne problemstilling for kommuneaftalerne isoleret betragtet,
inddrager vi i denne del III af rapporten yderligere også finanslovsløftene til den
kommunale velfærd i perioden 2020 til 2023.
I foregående kapitel undersøgtes, hvorledes kommuneaftaler + finanslovsløft påvirkede
efterslæbet målt i forhold til umiddelbart demografisk træk. I det følgende kapitel
undersøges, hvorledes kommuneaftaler inkl. finanslovsløft påvirker efterslæbet siden
2010 målt i forhold til FULDT demografisk træk.
Der var som fremgået af del I et efterslæb i forhold til det fulde/udvidede demografiske
træk på – 30 mia. kr., som skyldtes borgerlig økonomisk sparepolitik i perioden. Dvs.
der manglede ved udgangen af 2019 hele 30 mia. kr. i, at den kommunale velfærd var
ajour med velstandsudviklingen i samfundet som helhed og dermed ajour med
udviklingen i privat service. Det er penge, som velfærden i 2019 manglede til ny
medicin og nye materiale, ny teknologi og nye behandlinger og tilbud.
Først i indeværende kapitel analyseres, hvorledes efterslæbet i forhold til fuldt
demografisk træk er blevet påvirket af kommuneaftaler og finanslovspenge i perioden
2020 til 2022.
Dernæst analyseres, hvorledes efterslæbet specifikt påvirkes af den seneste
kommuneaftale for 2023, når løft i året fra finanslovspenge også indregnes her. 426
Endelig sammenfattes det samlede billede for efterslæbet siden 2010 for hele perioden
2020 til og med 2023 (foreløbigt) – uden og med indregning efter udækkede

426

) Opgørelsen af finanslovsløft for 2023 må i sagens natur i skrivende stund være ufuldstændig, idet der ikke foreligger
hverken et finanslovsforslag endsige en finanslovsaftale for 2023.
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udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde 427.

16.1. Effekt på efterslæbet siden 2010 ift. FULDT DEMOGRAFISK TRÆK af ØA 20 - 22 inkl. løft fra FL19 - Fl 22.
I alle tre følgende afsnit sker opgørelsen af påvirkningen af efterslæbet – som foran
anført - først med udgangspunkt i det aftalte ”realløft”, således som angivet i
kommuneaftalen, dernæst med udgangspunkt i det ”reelle løft”, hvori er indregnet
udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde.

16.1.1. Aftalt ”realløft” i ØA 20 - 22, inkl. finanslovsløft, i forhold til FULDT
demografisk træk.
I alt er den kommunale velfærd gennem aftalte løft i kommuneaftaler +
finanslovsløft i perioden 2020 til 2023 blevet løftet med + 9,9 mia. kr. i perioden fra
og med 2020 til og med 2022.
Tabel: Samlede løft til kommunal velfærdsservice 2020 - 2022 gennem
kommuneaftaler og finanslovsaftaler i perioden – mia. kr. (Løbende priser)
Mia. kr.

2020

2021

2022

Ialt

Løft i kommuneaftale

1,7

1,5

1,4

4,6

Finanslovspenge

1,3

2,1

1,9

5,3

I ALT

3,0

3,6

3,3

9.9

Dette skal sammenholdes med et fuldt demografisk træk i perioden på 9 mia. kr.
427

) Opgørelsen af finanslovsløft for 2023 må i sagens natur i skrivende stund være ufuldstændig, idet der ikke foreligger
hverken et finanslovsforslag endsige en finanslovsaftale for 2023.
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Velfærdsløftet oversteg således alt i alt det fulde demografisk træk i perioden 2020
til 2022 med + 0,9 mia. kr., vel at mærke når løftet i kommuneaftalerne måles som
det i aftalerne angivne, ”aftalte realløft” plus finanslovspenge til kommunal velfærd i
perioden.

Tabel: Aftalte ”realløft” i kommuneaftalerne 2020-2021 + finanslovsløft sammenlignet
med årlig vækst i det fulde demografiske træk 428 for kommunal velfærdsservice i
perioden 2020 – 2022 i mia. kr. (årets priser).
Mia. kr.

2020

2021

2022

2020-2022
I alt (akk)

I. Fuldt dem. træk -

3

3

3

9

II. Reelt løft i kommuneaftale

1,7

1,5

1,4

4,6

III. Yderligere finanslovslovspenge

1,3

2,1

1,9

5,3

0

+0,6

+0,3

+0,9

Difference II + III – I (afrundet)
(Overskud = +, underskud = -)

16.1.2. Reelle løft i ØA 20 - 22, inkl. finanslovsløft, men efter indregning af
udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, i forhold
til FULDT DEMOGRAFISK TRÆK.
Målt på regeringens måde som det i aftalerne angivne ”aftalte realløft” +
finanslovsløft i samme periode har de samlede løft til kommunal velfærd i perioden
2020 til 2022 tilsyneladende reduceret efterslæbet siden 2010, om end ikke meget.

428

) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1.
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm.
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MEN: Som vi har set, er de i kommuneaftalerne angivne, ”aftalte realløft” i hele
perioden 2020 til 2022 blevet reduceres af udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde, som S – regeringen ikke har ville anvise dækning for i
økonomiaftalerne.
Samlet set udgør de udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde i
perioden 2020 til 2022 i alt -2,7 mia. kr.
Hermed reduceres summen af ”aftalte realløft” + finanslovspenge i forhold til det
umiddelbare demografiske træk i perioden 2020 til 2022 fra + 9,9 mia. kr. + 7,2 mia.
kr.

Tabel: Reel reduktion i perioden 2020 til 2022 af efterslæbet siden 2010: Aftalte
”realløft” + finanslovsløft minus udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde.

2020-2022
I alt (akk)
I. Fuldt dem. træk

9,0

II. Aftalte ”realløft” i kommuneaftale

4,6

III. Finanslovsløft

5,3

IV. Sum (II + III – I)

+0,9

V. Udgiftsstigninger det
specialiserede socialområde

-2,7

Reelt løft (IV – V)

- 1,8

Grundet udgiftsstigningerne på det specialiserede socialområde er der i perioden
2020 til 2022 reelt ikke længere tale om reduktion af efterslæbet siden 2010 i forhold
til fuldt demografisk træk, men efterslæbet siden 2010 målt i forhold til fuldt
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demografisk træk trods løft i kommuneaftaler + finanslovspenge stiger fra de foran
anført - 30 mia. kr. ved udgangen af 2019 til nu – 30,9 mia. kr.

Figur: Søjle 1: Indhentet efterslæb 2020-2022 i forhold til fuldt demografisk træk:
Effekt af ØA 20 - 23 + finanslovsløft minus udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde i perioden. Søjle 2: (Netto) efterslæb efter ØA 22. Mia. kr., årets priser.429
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Øget efterslæb 2020 til 2022

) Kilde: Egen beregning jf. jf Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport I): Udhulingen af
velfærdsservice 2010 – 2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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16.2. Efterslæbet siden 2010 IFT. FULDT DEMOGRAFISK TRÆK
efter kommuneaftalen 2023 inkl. finanslovsbevillinger for året. 430
Vi skal nu se, hvorledes den aktuelle kommuneaftale for 2023 påvirker efterslæbet i
forhold til fuldt demografisk træk.
Igen: Først tager vi udgangspunkt i S – regeringens opgørelse = det i ØA 23 angivne,
aftalte ”realløft” + finanslovsløft (foreløbigt) i 2023 og hvilken reduktion af efterslæbet,
som det giver. Dernæst indregnes de forventede udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde, således at det reelle løft fremstår og derudfra den reelle reduktion.

16.2.1. Aftalt ”realløft” i ØA 23, inkl. finanslovsløft, i forhold til FULDT
demografisk træk.
Som foran anført indeholdt kommuneaftalen for 2023 i sig selv et kun knebent ”aftalt
realløft” for de kommunale serviceudgifter på + 1,3 mia. kr. 431
Men til gengæld kommer der i 2023 oveni ganske mange finanslovspenge, nærmere
bestemt + 2,8 mia. kr. (foreløbigt, da vi jo ikke kender FFL/FL23).
Inkl. både økonomiaftalen for 2023 og ekstra finanslovsbevillinger indebærer dette et
samlet løft til den kommunale velfærd i 2021 med + 4,1 mia. kr.
Dette (foreløbige 432) løft i 2023 målt således som den i aftalen angivne ”aftalte
realvækst” overstiger umiddelbart det fulde demografiske træk for den kommunale
sektor i 2023 på 3,0 mia. kr. Nærmere bestemt oversteg velfærdsløftet opgjort således
det fulde demografiske træk med godt + 1,1 mia. kr., som altså efterslæbet pr. ultimo
2022 reduceres med i 2023, når vi alene ser på de ni ØA23 angivne, ”aftalte realløft”.

430

) Opgørelsen af finanslovsløft for 2023 må i sagens natur i skrivende stund være ufuldstændig, idet der ikke foreligger
hverken et finanslovsforslag endsige en finanslovsaftale for 2023.
431

) Jf. Kommuneaftalen for 2023 https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/juni/ansvarlig-oekonomiaftale-medkommunerne-for-2023/
432

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet,
26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
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Tabel: Angivet, ”aftalt realløft” i kommuneaftalen 2023 + løft i året 2023 fra finanslove
sammenlignet med årlig vækst i det fulde demografiske i 2023 i mia. kr. (2023 – priser).
433

Mia. kr.
I. Fuldt dem. træk -

2023
3,0

II. Reelt løft i kommuneaftale

1,3

III. Yderligere løft over finanslove

2,8

Difference II + III – I
(Overskud = +, underskud = -)

+1,1

16.2.2. Reelle løft i ØA 23, inkl. finanslovsløft, men efter indregning af
udækkede udgiftsstigninger, i forhold til FULDT DEM. TRÆK.

MEN: Også i 2023 forventes udækkede udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde at være på spil, nærmere bestemt forventer KL merudgifter på området
i størrelsesordenen -0,9 mia. kr.

433

) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1.
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm.
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Tabel: Reel reduktion i 2023 af efterslæbet siden 2010 i forhold til fuldt dem. træk
434
: Aftalte ”realløft” + finanslovsløft minus udgiftsstigninger på det specialiserede
socialområde.

2023
I alt (akk)
I. Fuldt dem. træk

3,0

II. Aftalte ”realløft” i kommuneaftale

1,3

III. Finanslovsløft

2,8

IV. Sum (II + III – I)

+1,1

V. Forventede udgiftsstigninger det
specialiserede socialområde

-0,9

Nettoløft (IV – V)

+ 0,2

Efterslæbet siden 2010 i forhold til fuldt demografisk træk er trods løft i
kommuneaftaler + gennem yderligere finanslovspenge, men minus udækkede
udgiftsstigninger i 2023 reelt set uændret dvs. det er IKKE reduceret.

434

) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1.
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm.
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Figur: Søjle 1: Efterslæb siden 2010 i forhold til fuldt demografisk træk, nu opgjort pr.
ØA 23: Effekt herpå af kommuneaftalen + finanslovsløft i året minus udgiftsstigninger
på der specialiserede socialområde. Søjle 2: (Netto) efterslæb efter ØA 23. Mia. kr.,
årets priser.435
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) Kilde: Egen beregning jf. jf Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport I): Udhulingen af
velfærdsservice 2010 – 2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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16.3. Status pr. ØA 23 for efterslæbet 2010 – 2019 i FORHOLD TIL
FULDT DEM. TRÆK.

16.3.1. Aftalt ”realløft” i ØA 20 - 23, inkl. finanslovsløft, i forhold til FULDT
demografisk træk.
For den samlede periode 2010 – 2023 betyder dette, at efterslæbet for kommunal
velfærdsservice i forhold til fuldt demografisk træk, inkl. yderligere løft for kommunal
velfærd fra finanslovsmidler, tilsyneladende reduceres pænt.
Den samlede reduktion af efterslæbet siden 2010 i forhold til fuldt demografisk træk af
kommuneaftalerne 2020 til 2023 + finanslovspenge udgør - opgjort således - med i alt +
2,0 mia. kr.

Tabel: Aftalte ”realløft” i ØA 20 - 23 + finanslovsløft i perioden sammenlignet med
årlig vækst i det umiddelbare demografiske træk 436for kommunal velfærdsservice i
perioden 2020 – 2023 i mia. kr. (årets priser).
Mia. kr.

2020-2022

2023

I alt 2020
til 2023

9

3

12

II. Reelt løft i kommuneaftale

4,6

1,3

5,9

III. Yderligere finanslovslovspenge

5,3

2,8
(foreløbigt)

8,1

Difference II + III – I (afrundet)
(Overskud = +, underskud = -)

+0,9

+1,1

+2

I. Fuldt dem. træk -

436

) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233) af 18. juni. 2020, side 2, tabel 1.
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm.
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16.2.2. Reelle løft i ØA 20 - 23, inkl. finanslovsløft, men efter indregning af
udækkede udgiftsstigninger, i forhold til FULDT DEM. TRÆK.
MEN, men, men: Som vi har set forstyrrer de udækkede udgiftsstigninger på det
specialiserede socialområde billedet af en reduktion i efterslæbet i forhold til fuldt
demografisk træk perioden 2020 til 2023.

Tabel: Reel reduktion i 2020 til 2023 af efterslæbet siden 2010 i forhold til FULDT
dem. træk: Aftalt ”realvækst” + finanslovsløft minus udgiftsstigninger på det
specialiserede socialområde.

Mia. kr.

2020-2022

2023

I alt 2020
til 2023

I. Fuldt dem. træk -

9,0

3,0

12

II. ”Aftalt realvækst” i
kommuneaftale

4,6

1,3

5,9

III. Yderligere finanslovslovspenge

5,3

2,8
(foreløbigt)

8,1

IV. Difference (II + III – I)
(Overskud = +, underskud = -)

+0,9

+1,1

+2,0

V. Udgiftsstigninger på det
specialiserede socialområde

-2,7

-0,9

-3,6

VI. Reelt nettoløft (IV- V)
(afrundet)

-1,8

+0,2

-1,6

Efter modregning af udgiftsstigningerne på det specialiserede socialområde er der
ikke tale om nogen reel reduktion i efterslæbet siden 2010 i forhold til fuldt
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demografisk træk, men om en stigning heri med -2 mia. kr. fra -30 mia. kr. ult. 2019
til -32 mia. kr. pr. ØA 23 437.

Figur: Efterslæb i forhold til FULDT dem. træk for kommunal velfærdsservice 2010 –
2019, samlet stigning heri 2020 til 2023 i kommuneaftaler, inkl. yderligere
finanslovsløft, men minus udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde samt
endelig nyt efterslæb pr. ØA 2023, mia. kr. (2023 – priser)438
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) Det bemærkes, at denne opgørelse er foreløbig, idet resultatet af FL23 ikke er kendt i skrivende stund.

438

) Kilde: Egen beregning jf. foran.
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AFRUNDING: Sammenfatning og konklusion på del III.
Sammenfatning og konklusion på del III er som introduktion til og oversigt over
rapporten anbragt forrest i den som del III af ”SAMMENFATNINGSDELEN” af det
herværende RESUME.
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SAMMENFATNING OG
KONKLUSION PÅ
DEN
SAMLEDE
RAPPORT
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Kap. 17: Sammenfatning og konklusion.
Konklusion og sammenfatning på den samlede rapport bringes som introduktion til og
oversigt over rapport forrest i den som et samlet RESUME.
Resumeet indledes med et kort konklusionsafsnit. Heri konkluderer 2. og 3. afsnit på del
I i rapporten (om kommuneaftalen for 2023 i sig selv), 4 afsnit konkluderer på del II
(vedrørende Budgetloven) og 5. og 6. afsnit konkluderer på del III (om kommuneaftalen
for 2023 inkl. finanslovspenge).
I den noget længere sammenfatningsdel sammenfatter del I på rapportens del I; del II
sammenfatter på rapportens del II og del III sammenfatter på rapportens del III.
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