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KONKLUSION. 

1. Et større løft for velfærden? 

 

1.1. ”Forståelsespapiret.” 
 

Den 5. maj 2020 indgik S – regeringen aftale med navnlig Venstre om en 

udligningsreform 1 - en aftale som efterfølgende RV, SF og Alt. tilsluttede sig. Den 29. 

maj 2020 fulgte aftale mellem S – regeringen og henholdsvis Danske regioner 2 

respektive Kommunernes Landsforening 3 om økonomien for 2021 i henholdsvis 

regioner og kommuner  

Spørgsmålet er, hvorledes disse aftaler forholder sig til ”Forståelsespapireret” mellem 

S, RV, SF og EL, som banede vejen for dannelse af en socialdemokratisk 

mindretalsregering og som vel er det nærmeste vi kommer til et regeringsgrundlag for 

S – regeringen? Heri lovede den nye regering vedrørende ressourcer til velfærden, at ” 

Pengene skal følge med, når der bliver flere børn og ældre og der skal sikres et løft af 

velfærden ud over det demografiske træk. ”4 Dvs. at det offentlige forbrug til 

velfærdsservice skal følge det demografiske træk og at der skal gives velfærden et løft 

herudover (min fremhævning – hhl). Et sådant yderligere løft er der stærkt behov 

for, fordi der navnlig siden 2010 og frem til 2019 politisk er gennemtvunget en 

økonomisk udhuling af velfærden, hvilket har ført til en standardforringelse på 

alle de store områder af velfærdsservice. 

 
1.2. ”Demografiske træk” 
 

Vi vil derfor i denne analyse fokusere på, om udligningsreformen og 

økonomiaftalerne for 2021 med kommuner og regioner (+ merbevillinger i 2021 

 
1) Regeringen og Venstre (samt RV, SF og Alternativet) om nyt udligningssystem. 05.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/   

2) S – regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi for 2021. 29.05.20 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf 

3) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2021. 29.05.20. 

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

4) Jf. ovennævnte ”Forståelsespapir”, side 9, for oven og side 12 for neden 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
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fra finanslovsaftalen for 2020) faktisk giver et større løft til velfærden i 2021 OG 

om disse aftaler tager fat på at indhente efterslæbet fra 2010 til 2019 og dermed 

på at genoprette velfærden?  

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 BNP-vækst), 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. 

 

2. Udligningsreformen – uændret serviceramme lægger 
låg over velfærdsløft. 
 

 

2.1. Positive aspekter i udligningsreformen.  

Det må anerkendes som positivt i aftalen om et nyt udligningssystem, at der for 

det første hermed sker en øget regional udligning, idet landkommuner, 

mellemkommuner og yderkommuner samlet får 2,6 mia. kr. mere årligt. Hvoraf 

bykommuner bidrager med op mod 950 mio. kr. 5 Herved vil nogle af disse – om 

end langtfra alle – kunne forbedre vedfærden ved bedre at kunne udfylde 

servicerammen.  

Det må endvidere for det andet – og navnlig - anerkendes som positivt, at aftalen 

om nyt udligningssystem øger det statslige bidrag til udligningssystemet til 

varigt 5,5 mia. kr, hvor der oprindeligt af S – regeringen blev foreslået øget med 

½ mia. kr. Heri indgår dog en permanentgørelse af det finansieringstilskud på 

3½ mia. kr., som kommunerne fik i forvejen. Netto tilføres kommunerne således 

2 mia. kr. i nye penge. En positiv følgevirkning af det øgede statstilskud er, at 

det hermed bliver kun 24 kommuner, som skal spare på deres velfærd for at betale 

øget udligning til andre kommuner for at øge udligningen, i stedet for 38 i regeringens 

udspil.  

 
5) Jf Rysgaard, Kåre kildall: Byboere skal betale rundt regnet en milliard kroner til landboere. Dr.dk, 07.05.20. 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/byboere-skal-betale-rundt-regnet-en-milliard-kroner-til-landboere  

https://www.dr.dk/nyheder/indland/byboere-skal-betale-rundt-regnet-en-milliard-kroner-til-landboere
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Figur:  Ændring af udligningen efter den nye udligningsreform i forhold til 

tidligere udligning – varig virkning i 2025.  6 

 

Endelig må det for det tredje betegnes som en forbedring, at reformen 

gennemfører en række forslag fra Finansieringsudvalget, som gør 

udligningssystemet mere robust (fx stabilisering af kriterium for faldende 

 
6) Kilde:  Kåre Kildall Rysgaard: Byboere skal betale rundt regnet en milliard til landboere. Dr., 07.05.20. 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/byboere-skal-betale-rundt-regnet-en-milliard-kroner-til-landboere  

mailto:krd@dr.dk
https://www.dr.dk/nyheder/indland/byboere-skal-betale-rundt-regnet-en-milliard-kroner-til-landboere
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indbyggertal) og at reformen indfører enkelte ændringer indenfor 

udgiftskriterierne, som medfører større social retfærdighed (fx indførelse af 

kriterium for middellevetid) 

 

2.2. Mindre gode aspekter i udligningsreformen. 

MEN: Det er på den anden side også en række mindre gode aspekter af aftalen 

om udligningssystemet.  

Selvom det i sig selv er positivt, at de rigeste kommuner i Nordsjælland med 

reformen skal bidrage mere til udligningen, må det for det første alligevel 

betegnes som et tilbageskridt i den endelige aftale, at de 5 rigeste kommuners 

merbidrag til udligningen reduceres i forhold til regeringens udspil. 7  

For det andet må det betegnes som problematisk, at i den endelige aftale stadig 

er hele 24 (by)kommuner, som er nettobidragsydere. Det betyder at en lang 

række ikke - rige kommuner mister penge på reformen og dermed risikerer at 

måtte spare på velfærden efter reformen, jf. foran. 8    

For det tredje er det kritisabelt, at der sker en halvering af 

udlændingeudligningen fra omkring 5 mia. kr. til 2,6 mia. kr.9 på bekostning af en 

række kommuner i hovedstadsområdet og navnlig på Vestegnen, som HAR store 

udgifter hertil og som langt fra alle er velstående.  

 

2.3. Overordnet og samlet vurdering. 

Hertil kommer endelig for det fjerde det helt afgørende spørgsmål om, hvorvidt 

flertallet af kommunerne rent faktisk kan anvende de flere penge? I 

“Forståelsespapiret” lovede den nye S – mindretalsregering vedrørende 
 

7) Jf. Jf Jørgensen, Sten A.: Sådan flyttes pengene mellem kommunerne. Finans, 05.05.20. 

https://finans.dk/forside/ECE12119183/se-kortet-saadan-bliver-pengene-flyttet-mellem-k 

kommunerne/?ctxref=ext 

8) Jf. Enhedslisten Q&A om reform af udligning mellem kommunerne, s. 2 midt for. 

https://enhedslisten.dk/2020/05/05/qa-om-reform-af-udligning-mellem-kommunerne 

9) Jf. Berlingske: Hovedstadskommuner slipper billigere end ventet, s. 2 midt for. 05.05.20. 

https://www.berlingske.dk/politik/aftale-om-kommunale-udligningsmilliarder-er-paa-plads-hovedstadskommuner  

 

https://finans.dk/forside/ECE12119183/se-kortet-saadan-bliver-pengene-flyttet-mellem-k%0bommunerne/?ctxref=ext
https://finans.dk/forside/ECE12119183/se-kortet-saadan-bliver-pengene-flyttet-mellem-k%0bommunerne/?ctxref=ext
https://enhedslisten.dk/2020/05/05/qa-om-reform-af-udligning-mellem-kommunerne
https://www.berlingske.dk/politik/aftale-om-kommunale-udligningsmilliarder-er-paa-plads-hovedstadskommuner
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ressourcer til velfærden, at den ville give velfærden et løft udover blot at bevare 

velfærdens standard. Det er imidlertid et spørgsmål, i hvilken grad 

udligningsreformen bidrager hertil?  

På den ene side må det anerkendes som positivt, at staten med reformen i højere 

grad finansierer velfærden i kommunerne samt at de allerrigeste kommuner 

trods alt kommer til at bidrage lidt mere end før reformen. Og det må 

formentlig også anerkendes som en positiv effekt af reformen, at nogle udkants 

og yderkommuner med reformen får bedre råd (likviditet) til den 

velfærdsservice, som de leverer.  

MEN: Den store mangel ved reformen er på den anden side, at midlerne til 

kommunal velfærd ikke generelt øges i landet som helhed, fordi statens 

serviceramme for kommunerne generelt ikke blev hævet som sådan i forbindelse 

med udligningsreformen. De fleste af de flere penge vil derfor blive liggende i 

kommunekasserne.  

Udover S – regeringen tilsluttede to af støttepartierne, RV og SF, sig 

efterfølgende udligningsreformen.  Men reformen kan i sig højst betragtes som 

et bidrag til at bevare standarden i velfærden, ikke som et bidrag til et løft heri 

herudover, som ”Forståelsespapiret” ellers havde som mål. 

 

 

3. Kommuneaftalen for 2021 holder - med 
finanslovsaftale 2020 - hånden under velfærden. 
 

2.1. Positive aspekter i kommuneaftalen. 

Det må for det første anerkendes som et positivt element i kommuneaftalen for 

2021, at regeringen – som tidligere lovet – fuldt og helt dækker kommunernes 

ekstraudgifter i forbindelse med Corona – epidemien. 10  

 
10) Jf. Pressemeddelelse: Økonomiaftale med KL dækker Corona - regning og kan sparke gang i væksten, s. 1 på 

midten. 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-

vaeksten/   

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
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Det må for det andet også anerkendes som positivt, at aftalen isoleret set 

indeholder et reelt nettoløft af den kommunale serviceramme på 1,5 mia. kr, idet 

det i forhold til VLAK – regeringens kommuneaftale for 2019 er en forbedring, 

idet det reelle løft af servicerammen her udgjorde 1,3 mia. kr. 

Figur: Reelt løft af kommunal serviceramme og samlet løft gennem 

serviceramme og finanslov af kommunal velfærd 2019 11, 2020 12og 2021 13 (mia. 

kr., årets priser).  
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Videre må det for det tredje også anerkendes som en yderligere gevinst for den 

kommunale velfærd, at der med finanslovsaftalen for 2020 – under den statslige 

budgetteringsramme - gives kommunal velfærd i 2021 et yderligere løft på + 1,1 

mia. kr. fortrinsvis til minimumsnormeringer samt flere folkeskolelærere. 14  

Endelig må det for fjerde anerkendes som positivt, at kommuneaftalen for 2021 i 

sig selv giver kommunal velfærd et løft på ½ mia. kr. mere end det umiddelbare 

demografiske træk i 2021 på 1 mia. kr. og at løftet inkl. yderligere løft i 2021 i 

finanslovsaftalen for 2021 overstiger det umiddelbare demografiske træk med 

+1½ mia. kr.  

 

 
11) Jf. Lund, Henrik Herløv: Kommuneaftale 2019. 

www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Kommuneaftale2019.pdf  

12) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftaler 2020 for kommuner og regioner. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf  

13) Jf. Regeringen og KL: Aftale om kommunernes økonomi for 2021. 

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

14) Jf. Pressemeddelelse: Økonomiaftale med KL dækker Corona - regning og kan sparke gang i væksten, s. 1 på midten. 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-

vaeksten/   

http://www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Kommuneaftale2019.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
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2.2. Mindre godt i kommuneaftalen.  

Men trods disse forbedringer må det på den anden side for det første kritiseres, 

at løftet i kommuneaftalen for 2021 af den kommunale serviceramme med +1,5 

mia. kr. i sig selv er mindre end løftet heraf i 2020 på +1,7 mia. kr. 15  

Det er for det andet også mindre godt, at kommuneaftalen for 2021 isoleret set 

nok løfter den kommunale velfærd udover det umiddelbare demografiske træk, 

men ikke i sig selv løfter den kommunale velfærd svarende til det årlige 

gennemsnitlige fulde demografiske træk på 3 mia. kr. i perioden 2021 – 2025, 

idet der mangler -1 ½ mia. kr. i, at kommuneaftalen i sig selv modsvarer det 

fulde demografiske træk.  

Og det må for det tredje konstateres som utilstrækkeligt i kommuneaftalen for 

2021, at selv inkl. løftet for den kommunale velfærd i 2021 som følge af 

finanslovsaftalen for 2020 så modsvarer løftet i kommuneaftalen for 2021 med i 

alt 2½ mia. kr. (inkl. finanslovsforbedringerne) ikke fuldt ud det samlede 

gennemsnitlige årlige fulde demografiske træk i perioden 2021 – 2025 på 3 mia. 

kr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15I Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (I): Udhuling af velfærdsservice 2001 – 2019. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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Figur: Umiddelbart demografisk træk 16, fuldt demografisk træk 17 og realvækst 

for offentligt forbrug til kommunal velfærdsservice i 2020 (mia. kr.) med 

henholdsvis kommuneaftalen for 2020 respektive inkl. finanslovsaftalen for 2020 

(2020-priser).18 
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Endvidere må det for det fjerde opfattes som et dårligt element i aftalen, at det 

omdiskuterede sanktionssystem fra Budgetloven tilsyneladende bibeholdes 

uændret og dermed risikerer at presse kommunerne ud i merbesparelser i løbet 

af regnskabsåret 19. 

 

3.3. Overordnet og samlet vurdering. 

Overordnet set lever kommuneaftalen for 2021 – kombineret med bevillingerne 

til kommunal velfærd i 2021 i finanslovsaftalen for 2020 - bedre, om end ikke 

 
16) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftalerne for 2020 med kommuner og regioner: Et løft af velfærden – med 

begrænsninger, s. 48 og 50. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf 

17) 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 

18) Kilde: Lund, Henrik Herløv: Finanslov og finanslovsaftale 2020. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pd f 

19) Jf. Lund, Henrik Herløv: Budgetloven 2020 – revideres eller afskaffes? 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/BudgetlovRevision.pdf  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pd
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/BudgetlovRevision.pdf
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fuldt ud, op til “Forståelsespapirets” målsætning om, at der – som anført - skulle 

gives velfærden et løft udover blot at bevare velfærdens standard.  

For det første opfylder aftalen i sig selv det umiddelbare demografiske træk og 

mere end opfylder dette, når løftet i 2021 som følge af finanslovsaftalen for 2020 

indregnes. Hermed bidrager kommuneaftalen for 2021 + merbevillingerne i 

2021 i finanslovsaftalen for 2020 til en pæn reduktion i ressourceefterslæbet i 

forhold til umiddelbart demografisk træk for den kommunale velfærd fra 

perioden 2010 til 2019.  

For det andet opfylder kommuneaftalen for 2021 ikke i sig selv godt nok ikke 

det fulde demografiske træk, men medregnes merbevillingerne i 2021 til 

kommunal velfærd som følge af finanslovsaftalen for 2021 løftet kommunal 

velfærdsservice i 2021 dog med mere end 80 procent af det fulde demografiske 

træk.  

Figur: I 2020 og 2021 indhentet, udækket og yderligere efterslæb for offentligt 

forbrug til kommunal velfærdsservice fra 2010 – 2021 i forhold til middelbart 

demografisk træk respektive i forhold til fuldt demografisk træk. Mia. kr, årets 

priser.20 
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20) 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 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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4. Regionsaftalen – et løft, men utilstrækkeligt. 

 

4.1. Positive aspekter af regionsaftalen. 

 

Det må anerkendes, at der ER positive elementer i aftalen mellem S - regeringen 

og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2021.  

Det må for det første anerkendes som positivt, at regeringen – som tidligere 

lovet – fuldt og helt dækker regionernes ekstraudgifter i forbindelse med 

Corona – epidemien. 21  

Det må for det andet anerkendes som positivt, at aftalen indeholder et reelt 

nettoløft af den regionale driftsramme på 1,2 mia. kr. Dette resultat udgør for en 

forbedring i forhold til aftalen for 2019, hvor regionerne nominelt fik 1 mia. kr. 

på driftsrammen, men reelt kun 0,5 mia. kr..22 Og det er lidt over det reelle løft i 

2020 på 1,1 mia. kr.  

Dette må for det tredje også anerkendes som en forbedring af den regionale 

velfærd, at der med finanslovsaftalen for 2020 gives et yderligere løft hertil på 

1,1 mia. kr. i 2021 fortrinsvis til minimumsnormeringer samt flere 

folkeskolelærere. 23 

 

 

 
21) Jf. Pressemeddelelse: Økonomiaftale med KL dækker Corona - regning og kan sparke gang i væksten, s. 1 på 

midten. 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-

vaeksten/   

22) Jf. Lund, Henrik Herløv: AFTALE OM REGIONERNES ØKONOMI 2019: Produktivitetskrav fortsætter i forklædning. Juni 

2018. 

http://www.henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Regionsaftale2019.pdf  

23) Jf. Pressemeddelelse: Økonomiaftale med KL dækker Corona - regning og kan sparke gang i væksten, s. 1 på midten. 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-

vaeksten/   

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
http://www.henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Regionsaftale2019.pdf
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
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Figur: Reelt løft af regional driftsramme og samlet løft gennem driftsramme og 

finanslov af det regionale sundhedsområde 2019 24, 2020 25og 2021 26 (mia. kr., 

årets priser). 
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4.2. Kritiske sider af regionsaftalen 

MEN: På trods disse forbedringer må det for det første også kritiseres, at løftet 

af servicerammen isoleret betragtet ikke har en størrelse, som sikrer den 

regionalt leverede velfærd et substantielt løft udover det umiddelbare 

demografiske træk.  

Endvidere må det for det andet og navnlig kritiseres, at regionsaftalen langt fra 

sikrer det regionale sundhedsområde et løft der nærmer sig det fulde 

demografiske træk med plads til ny medicin, nye tilbud mm. 

 

 
24) Jf. Lund, Henrik Herløv: Regionsaftale 2019. 

www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Regionsaftale2019.pdf  

25) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftaler 2020 for kommuner og regioner. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf  

26) Jf. Regeringen og KL: Aftale om regionernes økonomi for 2021. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-

og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/  

http://www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Regionsaftale2019.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
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Figur: Umiddelbart demografisk træk 27 og fuldt demografiske træk for det 

regionale sundhedsområde i 2021 ifølge Finansministeriets respektive ifølge 

sundhedseksperters opgørelsesmetode sammenlignet med realvækst i offentligt 

forbrug til regionalt sundhedsområde i 2020 (mia. kr) ifølge henholdsvis 

regionsaftalen for 2021 respektive inkl. merbevillinger i finanslovsaftale 2020 28.  
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Endvidere må det for det tredje kritiseres, at regionerne i stedet for VLAK s 

årlige omprioriteringsbidrag frem til 2019 på op mod - 0,1 mia. nu i 2021 skal 

spare det tilnærmelsesvist det samme beløb på -0,1 mia. kr. på konsulentkontoen 

og skal vedblive med vekslende besparelser på konsulenter frem til 2024. En 

besparelse har afløst en anden. 

 

4.3. Overordnet og samlet vurdering. 

Mens vurderingen af kommuneaftalen for 2021 i forhold hertil falder 

overvejende positivt, må det samlede billede siges at være mere blandet for 

regionsaftalen med en tendens til at hælde imod det negative.  

 
27) Kilde:  Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233) af 18. juni 2020, side 2, tabel 1: Opdateret 

demografiske udgiftstræk i procent og mia. kr. for henholdsvis stat, regioner og kommuner i årene i perioden 2021 – 

2025. Stillet af Rune Lund (EL) 24. juni 2021. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm. 

28) Kilde: Regionsaftalen for 2021. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
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På den ene side opfylder regionsaftalen i sig selv ganske vist det umiddelbare 

demografiske træk og mere end opfylder dette, når løftet i 2021 som følge af 

finanslovsaftalen for 2020 indregnes. Hermed bidrager regionsaftalen for 2021 + 

merbevillingerne i 2021 i finanslovsaftalen for 2020 også til at eliminere 

ressourceefterslæbet for det regionale sundhedsområde fra perioden 2010 til 

2019 i forhold til umiddelbart demografisk træk.  

Men på den anden side opfylder regionsaftalen for 2021 isoleret set ikke det 

fulde demografiske træk og dette opfyldes ikke engang, hvis merbevillingerne i 

2021 til regional sundhed som følge af finanslovsaftalen for 2020 indregnes. 

Tværtimod øges efterslæbet fra 2010 til 2019 i forhold til det fulde demografiske 

træk (Finansministeriets opgørelsesmetode) 

Denne mangel i regionsaftalen for 2021 bliver endnu mere iøjnefaldende, hvis 

det sundhedseksperters højere bud på det fulde demografiske træk lægges til 

grund.  

Figur:  Efterslæb 2010 – 2019 29 og nettoforøgelse af efterslæb i 2020 og 2021 for 

offentligt forbrug i regionerne i forhold til fuldt demografisk træk ifølge 

regionsaftale 20 og 21 og finanslovsaftale 2020, mia. kr. (2020 – priser)30 – i 

forhold til Finansministeriets 31 respektive sundhedseksperters opgørelse 32. 

 

 
29) Kilde: Kilde:2. rev. og udbyggede udgave af ” Langsom nedsmeltning af velfærden (1. rapport): Udhulingen af 

velfærdsservice 2001 – 2019”. https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-

velfaerdsservice.pdf  

30) Kilde: Egen beregning. 

31) Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 9 (Aktstykke nr. 148) af 15. juni 2018, side 2, tabel 1. 
https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/aktstk.148/spm/9/svar/1499372/1914310/index.htm  
32) Jf. interview med Jakob Kjellberg i Rasmussen, Lars Igum: ”Trods milliarder er hospitalerne pressede”. Politiken, 

20.04.19 https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-

de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB og jf. pressemeddelelse fra Ældre Sagen, Lægeforeningen, Danske Patienter, 

FOA, Danske Handicaporganisationer og Dansk Sygeplejeråd i ” Patienter, ældre og sundhedsprofessionelle i opråb: 

Flere midler til presset sundhedsvæsen, Lægeforeningen, 19. 03.19. 

https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-

sundhedsvaesen 

 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/aktstk.148/spm/9/svar/1499372/1914310/index.htm
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB
https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-sundhedsvaesen
https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-sundhedsvaesen
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Dette er et springende punkt for vurderingen af regionsaftalen for 2021, fordi 

sygehusvæsenet i perioden fra 2010 til 2019 økonomisk har været massivt 

undermineret og der derfor er et voldsomt behov for en ressourcemæssig 

genopretning. Regionsaftalen for 2021 bidrager imidlertid ikke hertil, ikke 

engang inkl. bevillingerne i 2021 fra finanslovsaftale 202, idet efterslæbet for de 

regionale sundhedsudgifter i forhold til det fulde demografiske træk vil vokse. 

Derfor må der i regionsaftale 2021 siges at være langt til opfyldelsen af målet i 

”Forståelsespapiret” om et større løft i velfærden, hvad angår regionalt leverede 

sundhedsydelser. 

 

Øget efterslæb ifølge Sundhedseksperter 

Øget efterslæb i forhold til FM s 

opgørelse 
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SAMMENFATNING. 

Indledningsvist redegøres for rapportens problemstilling. Herefter falder sammen-

fatningen i dele: Første del sammenfatter vedr. udligningsreformen og anden del 

vedr. kommuneaftalen for 2021, tredje del opsummerer regionsaftalen for 2021 og 

fjerde del diskuterer Budgetlovens fremtidige rolle? 

 

 

Problemstilling for denne rapport. 
 

5. maj 2020 indgik S – regeringen aftale med navnlig Venstre om en 

udligningsreform 33 - en aftale som efterfølgende RV, SF og Alt. tilsluttede sig. Den 

29. maj 2020 fulgte aftale mellem S – regeringen og henholdsvis Danske regioner 34 

respektive Kommunernes Landsforening 35 om økonomien for 2021 i henholdsvis 

regioner og kommuner  

Spørgsmålet er, hvorledes disse aftaler forholder sig til ”Forståelsespapireret” mellem 

S, RV, SF og EL, som banede vejen for dannelse af en socialdemokratisk 

mindretalsregering og som vel – uden at være det - er det nærmeste vi kommer til et 

regeringsgrundlag for S – regeringen? 

I “Forståelsespapiret” lovede den nye S – mindretalsregering vedrørende ressourcer 

til velfærden, at ” Pengene skal følge med, når der bliver flere børn og ældre og der 

skal sikres et løft af velfærden ud over det demografiske træk. ”36 Et sådant yderligere 

løft er der stærkt behov for, fordi der navnlig siden 2010 og frem til 2019 politisk er 

gennemtvunget en økonomisk udhuling af velfærden, hvilket har ført til en 

standardforringelse på alle de store områder af velfærdsservice. Derfor er der i dag er 

 
33) Regeringen og Venstre (samt RV, SF og Alternativet) om nyt udligningssystem. 05.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/   

34) S – regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi for 2021. 29.05.20 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf 

35) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2021. 29.05.20. 

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

36) Jf. ovennævnte ”Forståelsespapir”, side 9, for oven og side 12 for neden 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
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et stort ressourceefterslæb 37, som ikke mindst gør sig gældende i kommuner og 

regioner i og med, at størstedelen af de offentlige udgifter til velfærdsservice afholdes 

her.  

Vi vil derfor i denne kritiske analyse fokusere på, om udligningsreformen og 

økonomiaftalerne for 2021 med kommuner og regioner (+ merbevillinger i 2021 fra 

finanslovsaftalen for 2020) faktisk giver et større løft til velfærden i 2021, herunder 

tager fat på at indhente dette efterslæb og dermed på at genoprette velfærden? 

 

I det følgende belyses i del I udligningsreformen, i del II kommuneaftalen og i del III 

regionsaftalen. For kommuneaftale og regionsaftales vedkommende undersøges først 

effekten i 2021 isoleret set og dernæst i forhold til ressourceefterslæbet 2010 til 2019. 

2019. I alle 3 dele sluttes med en diskussion af skidt og kanel i de respektive aftaler. 

 

 

DEL 1: UDLIGNINGSREFORMEN. 
 

 

1.1. Sammenfatning af reformens indhold og økonomiske 

virkninger. 
 

 

Hovedpunkterne i udligningsreformen er følgende: 

 
1) Flere statslige midler til udligningssystemet 

Udligningssystemet får tilført op til 6,5 milliarder ekstra fra staten i 2021 og 5,5 

milliarder kroner varigt. 

2) Penge flyttes fra by til land og i mindre omfang fra rige til fattigere kommuner. 

I alt medfører aftalen, at der flyttes cirka 1,4 milliarder kroner til landets 30 

yderkommuner fra 24 bykommuner. Hovedvirkemidlet hertil er afskaffelse af 

 
37) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (1. rapport): Udhuling af velfærdsservice 2010 – 2019. 

2. udgave. https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/03/Langsomnedsmeltning-2-

overfoerselsindkomster.pdf  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/03/Langsomnedsmeltning-2-overfoerselsindkomster.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/03/Langsomnedsmeltning-2-overfoerselsindkomster.pdf
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hovedstadsudledningen. Gentofte og Rudersdal er de enkeltkommuner, som bidrager 

særligt meget. 

3) Tilskud til udsatte kommuner. 

Der kommer et særligt tilskud til udsatte yder- og ø-kommuner på 1,5 milliarder 

kroner og et tilskud til udsatte hovedstadskommuner på 0,6 milliarder kroner. 

4) Udlændingeudligningen halveres. 

Udlændingeudligningen, der tilgodeser kommuner med en høj koncentration af 

indvandrere, bliver halveret.  

5) Indkomstskatten skal holdes i ro. 

 

Vedrørende reformens virkninger for kommunernes økonomi er en hovedeffekt, at 

den endelige aftale i forhold til S – regeringens udspil giver en øget omfordeling fra 

by til land. I varig virkning indebærer reformen følgende forskydninger: 

• Bykommuner mister samlet set 941 mio. kroner årligt, når reformen er indfaset. 

• Landkommuner får 1427 mio. kroner årligt. 

• Yderkommuner får 623 mio. kroner årligt. 

• Mellemkommuner får 590 mio. kroner årligt. 
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Figur:  Ændringen af udligningen efter den nye udligningsreform i forhold til 

tidligere udligning – varig virkning i 2025.  38 

 

 
38) Kilde:  Kåre Kildall Rysgaard: Byboere skal betale rundt regnet en milliard til landboere. Dr., 07.05.20. 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/byboere-skal-betale-rundt-regnet-en-milliard-kroner-til-landboere  

mailto:krd@dr.dk
https://www.dr.dk/nyheder/indland/byboere-skal-betale-rundt-regnet-en-milliard-kroner-til-landboere
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Forøgelsen af omfordelingen til land fremkommer først og fremmest ved, at staten i 

den endelige aftale lægger flere penge i udligningen. Hvor S – regeringen havde lagt 

op til, at det statslige bidrag til udligningen skulle øges med ½ mia. kr, er dette i den 

endelige aftale varigt vokset til 5 mia. kr.  Heraf udgjorde dog det særlige 

finansieringstilskud 3½ mia, hvilket var penge kommunerne i forvejen fik. 

Figur: Øget statslig finansiering af kommunerne. 
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Graden af omfordeling fra rigere til fattigere kommuner er til gengæld reduceret i den 

endelige aftale i forhold til S – regeringens udspil.  Navnlig i kraft af nedlæggelsen af 

den særlige hovedstadsudligning betaler kommuner i Hovedstadsområdet, navnlig i 

Nordsjælland, nu rundt regnet en milliard kroner mere til fattigere kommuner i 

provinsen. 39  Det var i S – regeringens udspil 1,4 mia. kr. Endelig indebærer den 

endelige aftale også, at de såkaldte ”Vestegnskommuner” med store udgifter til 

integration af indvandrere bliver reformens store tabere, idet afskaffelsen af 

”Hovedstadsudligningen” og navnlig halveringen af udlændinge-udligning reduceres 

udligningen til disse kommuner, om end dette i et vist omfang modvirkes af det nye 

”hovedstadstilskud”. 

 

 

 

 
39) Jf. Bilag til aftalen om udligningsreform: Samlet virkning og sortering. 

https://fm.dk/media/17903/udligningsreform-samlet-virkning-og-sortering.pdf  

https://fm.dk/media/17903/udligningsreform-samlet-virkning-og-sortering.pdf
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1.2.  Skidt og kanel i aftalen om nyt udligningssystem. 
 

Det må anerkendes som positivt i aftalen om et nyt udligningssystem, at der for det 

første hermed sker en øget regional udligning, idet i alt 1,4 mia. kr. flyttes fra 

kommuner i hovedstadsområdet til landets øvrige kommuner, herunder til 30 

yderkommuner med færre arbejdspladser og mange ældre o.l.40 Herved vil nogle af 

disse – om end langtfra alle – kunne forbedre vedfærden ved bedre at kunne udfylde 

servicerammen. Det må endvidere for det andet – og navnlig - anerkendes som 

positivt, at aftalen om nyt udligningssystem øger det statslige bidrag til 

udligningssystemet end del mere end oprindeligt foreslået af S – regeringen. Hermed 

bliver der til gengæld færre kommuner, som skal spare på deres velfærd for at betale øget 

udligning til andre kommuner for at øge udligningen. Endelig må det for det tredje 

betegnes som en forbedring, at reformen gennemfører en række forslag fra 

Finansieringsudvalget, som gør udligningssystemet mere robust (fx stabilisering af 

kriterium for faldende indbyggertal) og at reformen indfører enkelte ændringer 

indenfor udgiftskriterierne, som medfører større social retfærdighed (fx indførelse af 

kriterium for middellevetid) 

MEN: Det er på den anden side også en række mindre gode aspekter af aftalen om 

udligningssystemet. Selvom det i sig selv er positivt, at de rigeste kommuner i 

Nordsjælland med reformen skal bidrage mere til udligningen, må det for det første 

alligevel betegnes som et tilbageskridt i den endelige aftale, at de 5 rigeste 

kommuners merbidrag til udligningen reduceres i forhold til regeringens udspil. 41 

For det andet må det betegnes som problematisk, at i den endelige aftale stadig er 

hele 24 (by)kommuner, som er nettobidragsydere. Det betyder at en lang række ikke - 

rige kommuner mister penge på reformen og dermed risikerer at måtte spare på 

velfærden efter reformen, jf. foran. 42   For det tredje er det kritisabelt, at der sker en 

halvering af udlændingeudligningen på bekostning af en række kommuner i 

 
40) Jf Jørgensen, Sten A.: Sådan flyttes pengene mellem kommunerne. Finans, 05.05.20. 

https://finans.dk/forside/ECE12119183/se-kortet-saadan-bliver-pengene-flyttet-mellem-kommunerne/?ctxref=ext  

41) Jf. Jf Jørgensen, Sten A.: Sådan flyttes pengene mellem kommunerne. Finans, 05.05.20. 

https://finans.dk/forside/ECE12119183/se-kortet-saadan-bliver-pengene-flyttet-mellem-k 

kommunerne/?ctxref=ext 

42) Jf. Enhedslisten Q&A om reform af udligning mellem kommunerne, s. 2 midt for. 

https://enhedslisten.dk/2020/05/05/qa-om-reform-af-udligning-mellem-kommunerne 

https://finans.dk/forside/ECE12119183/se-kortet-saadan-bliver-pengene-flyttet-mellem-kommunerne/?ctxref=ext
https://finans.dk/forside/ECE12119183/se-kortet-saadan-bliver-pengene-flyttet-mellem-k%0bommunerne/?ctxref=ext
https://finans.dk/forside/ECE12119183/se-kortet-saadan-bliver-pengene-flyttet-mellem-k%0bommunerne/?ctxref=ext
https://enhedslisten.dk/2020/05/05/qa-om-reform-af-udligning-mellem-kommunerne
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hovedstadsområdet og navnlig på Vestegnen, som HAR store udgifter hertil og som 

langt fra alle er velstående.  

Hertil kommer endelig for det fjerde det helt afgørende spørgsmål om, hvorvidt 

flertallet af kommunerne rent faktisk kan anvende de flere penge?  

I “Forståelsespapiret” lovede den nye S – mindretalsregering vedrørende ressourcer 

til velfærden, at den ville give velfærden et løft udover blot at bevare velfærdens 

standard. Det er imidlertid et spørgsmål, i hvilken grad udligningsreformen bidrager 

hertil? På den ene side må det anerkendes som positivt, at staten med reformen i 

højere grad finansierer velfærden i kommunerne samt at de allerrigeste kommuner 

trods alt kommer til at bidrage lidt mere end før reformen. Og det må formentlig også 

anerkendes som en positiv effekt af reformen, at nogle udkants og yderkommuner 

med reformen får bedre råd (likviditet) til den velfærdsservice, som de leverer. MEN: 

Den store mangel ved reformen er på den anden side, at midlerne til kommunal 

velfærd ikke generelt øges i landet som helhed, fordi statens serviceramme for 

kommunerne ikke hæves med reformen. De fleste af de flere penge vil derfor blive 

liggende i kommunekasserne.  

Udover S – regeringen tilsluttede to af støttepartierne, RV og SF, sig efterfølgende 

udligningsreformen.  Men reformen kan i sig højst betragtes som et bidrag til at 

bevare standarden i velfærden, ikke som et bidrag til et løft heri herudover, som 

”Forståelsespapiret” ellers havde som mål. 

 

 

DEL 2: KOMMUNEAFTALEN. 
 

 

2.1. Hovedindhold af og effekt af kommuneaftalen i 2021 i f. t. 

umiddelbart og fuldt demografisk træk. 

 
Essensen af aftalen om kommunernes økonomi for 2021 
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• Den kommunale serviceramme hæves med 1,5 mia. kroner mere end sidste år. I 

alt i 2021 udgør rammen for kommunerne 267,2 mia. kroner. 

• Anlægsloftet hæves til 21,6 milliarder kroner til næste år. Det er historisk set et 

højt anlægsniveau. 

• Kommunerne kompenseres for 2,6 mia. kroner i 2020 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 0,5 mia. i 2021. 

Kommuneaftalen effekt for den kommunalt leverede velfærd kan opgøres i henhold 

til det umiddelbare respektive det fulde demografiske træk. 

 

Ifølge Finansministeriets opgørelse forudsætter det umiddelbare demografiske træk 

(= bevarelse af nugældende standard) en realvækst i det offentlige forbrug til 

kommunalt leveret velfærdsservice på 1 mia. kr. i 2021. 

 

Tabel: Årlig vækst i det umiddelbare demografiske træk for offentligt forbrug til 

velfærdsservice i kommuner i perioden 2020 – 2025. Procent og mia. kr. (2020 – 

priser). 43 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 -

2025 

ialt 

2021-

2025 

ialt 

Procentvis 

vækst 

 

0,4 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,6 

 

0,7 

 

0,8 

 

0,6 

(gns) 

 

0,6 

(gns.)  

Vækst i  

mia. kr.  

 

1 

 

1 

 

1½ 

 

1½ 

 

2 

 

2 

 

9 

(akk.) 

 

8 

(akk) 

  

 
43) 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. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
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I forhold hertil repræsenterer løftet for kommunernes serviceudgifter i økonomi-

aftalen for 2021 således i forhold en stigning på ½ mia. kr. mere end det umiddelbare 

demografiske træk i 2021.  

Hertil kommer imidlertid, at der gennem finanslovsaftalen i 2020 blev afsat penge til 

et samlet yderligere løft af den kommunale velfærd på 1,0 mia. kr. i 2021 til bedre 

normeringer i dagtilbud, flere lærere i folkeskolen samt til øget omsorg og nærvær i 

ældreplejen. Inkl. såvel finanslovsforbedringer som kommuneaftalen for 2021 vil det 

offentlige forbrug til velfærdsservice i kommunerne således alt i alt blive løftet med 

2½ mia. kr. Det umiddelbare demografiske træk i 2021 overskrides således alt i alt 

med samlet 1½ mia. kr. 

 

Figur: Stigning i umiddelbart demografisk træk og realvækst i offentligt forbrug til 

kommunal service i 2021 efter kommuneaftalen for 2021(mia. kr) 44 henholdsvis også 

inklusive løft i finanslovsaftalen for 2020. 

1

1,5

2,5
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0,5

1

1,5
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2,5

Umiddelbart demografisk

træk

Vækst i off. Forbrug i

kommuneaftalen

Vækst i offentligt forbrug

inkl. finanslovsaftalen for

2020

 

Hvad angår det fulde demografiske træk (= velfærden følger velstandsudviklingen) 

forventes det for kommunernes vedkommende ifølge Finansministeriet fra 2021 til 

2025 at kræve en årlig gns. realvækst på 1,1 pct. i det offentlige forbrug til 

kommunalt leveret velfærd svarende til en realvækst på 3 mia. kr. årligt i gennemsnit 
45  

 
44) Kilde: Egen beregning. 

45) Kilde:  Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 (aktstykke nr. 162) af 19. sept. 2019, side 2, tabel 1. 

https://www.ft.dk/samling/20182/aktstykke/Aktstk.162/spm/8/svar/1590795/2078716.pdf . 

https://www.ft.dk/samling/20182/aktstykke/Aktstk.162/spm/8/svar/1590795/2078716.pdf
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Tabel: Beregnet gns. vækst i det offentlige forbrug i kommuner i perioden 2021 – 

2025 ifølge udvidet demografiske træk. Procent og mia. kr. (2020 – priser). 46 

 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2021 -2025 

I alt 

Procentvis 

vækst 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 (gns) 

Vækst i  

mia. kr.  

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 (akk.) 

 

I forhold hertil giver kommuneaftalen for 2021 med et reelt løft på 1,5 mia i sig selv 

betragtet således kun halvdelen af, hvad det fulde demografiske træk kræver.  

Hertil kommer imidlertid som nævnt, at der med finanslovsaftalen i 2020 afsattes 

yderligere midler til kommunal velfærd på 1,0 mia. kr. i 2021, nærmere bestemt til 

dagtilbud, flere lærere i folkeskolen samt til øget omsorg og nærvær i ældreplejen.  

Inkl. både finanslovsforbedringer såvel som kommuneaftalen for 2021 bliver det 

offentlige forbrug til velfærdsservice i kommunerne således alt i alt blive løftet med 

2½ mia. kr.  Det fulde demografiske træk i 2021 opfyldes således ikke fuldt ud, men 

dog et godt stykke ad vejen, idet løftet i kommuneaftalen inkl. forbedringerne i 

finanslovsaftalen underskrider det fulde demografiske træk med - 0,5 mia. kr. 

 

 

 

 

 

 

 
46) Kilde:  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  

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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Figur: Fuldt demografisk træk og realvækst i offentligt forbrug til kommunal 

velfærdsservice i 2021 (mia. kr) ifølge kommuneaftalen for 2021 henholdsvis inkl. 

løftet i finanslovsaftalen for 2020. 

 

3

1,50

2,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Fuldt dem. Træk Vækst i off. Forbrug ifølge

kommuneaftalen i sig selv

Vækst i off. Kom. Forbrug, inkl.

finanslovsaftale 2020

 

 

2.2.  Aftalen i forhold til ressourceefterslæbet fra 2010-2019 i f. 

t. umiddelbart demografisk træk. 
  

I perioden 2010 – 2019 faldt kommunernes serviceudgifter direkte med - 0,3 procent 

om året i gennemsnit 47, mens de ifølge det umiddelbare demografiske træk 

gennemsnitlig skulle være steget med 0,4 procent.  Dvs. et årligt gennemsnitligt 

underskud på 0,7 procentpoint i denne periode. 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 demografiske træk. Akkumuleret for hele perioden 

udgør dette et efterslæb i forhold til blot det umiddelbare demografiske træk på op 

mod - 15 mia. (manglende) kr (afrundet).48 

 

 
47) 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-siden-

2000.pdf  

48) Kilde; Egen beregning, Jf. Fagbevægelsens Hovedorganisation: Velfærdstab siden 2010 på 15 mia. kr.  

. 

https://www.kl.dk/media/18586/reduktion-i-kommunale-serviceudgifter-per-borger-siden-2009-og-nulvaekst-siden-2000.pdf
https://www.kl.dk/media/18586/reduktion-i-kommunale-serviceudgifter-per-borger-siden-2009-og-nulvaekst-siden-2000.pdf
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Figur:  Akkumuleret efterslæb 2010 - 2019 for offentligt forbrug til kommunal 

velfærdsservice i forhold til umiddelbart demografisk træk, mia. kr. (2019 – priser, 

afrundet) – egen beregning baseret på KL s opgørelse. 
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Indhentes dette efterslæb i 2021 (og 2020)? 

Jf. foran løftede kommuneaftalen for 2021 + merbevillingerne til kommunal velfærd i 

2021 i finanslovsaftalen i alt de kommunale serviceudgifter med 2½ mia. kr. i forhold 

til et umiddelbart demografisk træk på 1 mia. kr. Det umiddelbare demografiske træk 

for offentligt forbrug til kommunal velfærdsservice i 2021 blev således overskredet 

med i alt 1½ mia. kr. 

Hvad angår det foregående år 2020 så indebar kommuneaftalen for 2020 49 for det 

offentlige forbrug til velfærdsservice i kommunerne formelt set et løft på 2,2 mia, kr, 

men reelt et løft på 1,7 mia. kr. 50 Løftet for den kommunale velfærdsservice blev 

med finanslovsaftalen for 2020 imidlertid noget større i 2020. Heri afsattes 0,9 mia. 

kr. i 2020 til løft af kommunal velfærdsservice 51.  

 

 
49) 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  

50) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftalerne for 2020 med kommuner og regioner: Et løft af velfærden – med 

begrænsninger, s.33. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf 

51) 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
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
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Dette samlede løft i finansloven for 2020 + i økonomiaftalen for 2020 løb således op i 

lidt over 2½ mia. kr.52 Finanslovsaftalen for 2020 + kommuneaftalen i 2020 bidrog 

således til at reducere efterslæbet fra 2010 til 2019 i forhold til umiddelbart 

demografisk træk med + 1½ mia kr.  

Samlet løftes altså i 2020 og 2011 de kommunale serviceudgifter med omkring 5 mia. 

kr i forhold til et samlet umiddelbart demografisk træk på 2 mia. kr., hvilket 

indebærer en mervækst på 3 mia. kr., som reducerer efterslæbet fra 2010 til 2019 

tilsvarende. 

 

Figur: I 2020 og 2021 indhentet og udækket efterslæb for offentligt forbrug til 

kommunal velfærdsservice fra 2010 – 2021 i forhold til middelbart demografisk træk. 

Mia. kr, årets priser.53 
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52) Egen beregning 

53) 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 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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2.3.  Aftalen i forhold til ressourceefterslæbet fra 2010 – 2019 i 

f. t. fuldt demografisk træk. 

 

Det fulde demografiske træk for den kommunale sektor har ifølge KL ´s opgørelse i 

årene 2010 – 2019 årligt i gennemsnit udgjort 1,0 procent i årligt gennemsnit. 54 I 

stedet for at stige svarende hertil faldt de kommunale serviceudgifter imidlertid som 

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. = ca. – 3 mia. kr.  

Akkumuleret for hele perioden 2010 – 2019 giver det efterslæb i ressourcetilførslen 

til kommunalt leveret velfærdsservice på - 30 mia. (manglende) kr. 55 

Figur: Akkumuleret efterslæb for offentligt forbrug til kommunal velfærdsservice 

2010 – 2019 i forhold til fuldt demografisk træk. Mia. kr, 2019 – priser. 56 
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54) 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  

55) 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 

56) 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 

https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/aktstk.148/spm/9/svar/1499372/1914310/index.htm
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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Indhentes dette efterslæb så i 2021 (og 2020)? 

I 2021 giver finanslovsaftalen for 2020 + den nye kommuneaftale for 2021 et 

samlet løft for de kommunale serviceudgifter med omkring 2½ mia. kr.  Men da 

det det årlige fulde demografiske træk for kommunal velfærdsservice som 

beskrevet for perioden 2020 til 2025, udgør gennemsnitligt 3 mia. kr.57 er der 

således også i 2021 en manko på - ½ mia. kr.  

Hvad angår det foregående år, 2020, indebar kommuneaftalen for 2020 58 for det 

offentlige forbrug til velfærdsservice i kommunerne som fremgået reelt et løft på 

1,7 mia. kr.59 (oprundet). I forhold til det fulde demografiske træk på 3 mia. kr. i 

2020 underskred kommuneaftalen for 2020 isoleret set således efterslæbet dette 

med op mod 1½ mia. kr.  Løftet for den kommunale velfærdsservice blev med 

finanslovsaftalen for 2020 – som beskrevet imidlertid noget større i 2020, hvor der 

som nævnt afsattes 0,9 mia. kr. i 2020 til løft af kommunal velfærdsservice. 60 Det 

samlede løft i finansloven for 2020, inkl. økonomiaftalerne, løb således op i lidt 

over 2½ mia. kr.61, hvilket imidlertid stadig underskred det fulde demografiske 

træk – nu med - ½ mia. kr. 

Samlet løfter kommuneaftalerne for 2020 og 2021 og finanslovsaftalen for 2020 (i 

2020 og 2021) i alt den kommunale velfærd med lidt over 5 mia. kr, hvilket 

imidlertid underskrider den samlede fulde demografiske træk i 2020+2021 på 6 

mia. kr. med – 1 mia. kr. Efterslæbet for den kommunale velfærd i forhold til det 

fulde demografiske træk for perioden 2010 til 2019 vokser således med i 2020 og 

2021 i alt med – 1 mia. kr. fra – 30 mia. kr. til – 31 mia. kr. Det skal dog 

understreges, at opgørelsen for 2021 er foreløbig, idet der i finansloven for 2021 

 
57) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (aktstykke 233) 18.06.20 : Årligt stigning i udgifterne 2021 -2025 

fordelt på sektorer ifølge fuldt demografisk træk, s. 3, tabel 1. Stillet af Rune Lund (EL) 24.06.20. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm   

58) 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  

5959) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftalerne for 2020 med kommuner og regioner: Et løft af velfærden – med 

begrænsninger, s. 48 - 49. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf  

60) Jf. Kommuneaftalen for 2021, s. 2, kap. 2, 2. afsnit. 

61) Egen beregning 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/kommunerne-faar-2-komma-2-mia-mere-til-velfaerd-i-2020
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
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kan ske ændringerne i ressourcerne til kommunal velfærdsservice. 

 

Figur: Efterslæb for offentligt forbrug til kommunal velfærdsservice fra 2010 – 

2019 og stigning i efterslæb 2020 og 2021 - begge i forhold til fuldt demografisk 

træk. Mia. kr, årets priser.62 
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2.4. Skidt og kanel i kommuneaftalen for 2021. 
 

Det må for det første anerkendes som et positivt element i kommuneaftalen for 

2021, at regeringen – som tidligere lovet – fuldt og helt dækker kommunernes 

ekstraudgifter i forbindelse med Corona – epidemien. 63 Det må for det første 

anerkendes som et positivt element i kommuneaftalen for 2021, at regeringen – som 

tidligere lovet – fuldt og helt dækker kommunernes ekstraudgifter i forbindelse med Corona 

 
62) Kilde: Egen beregning. 

63) Jf. Pressemeddelelse: Økonomiaftale med KL dækker Corona - regning og kan sparke gang i væksten, s. 1 på 

midten. 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-

vaeksten/   

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
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– epidemien. 64 Det må for det andet også anerkendes som positivt, at aftalen – isoleret set - 

indeholder et reelt nettoløft af den kommunale serviceramme på 1,5 mia. kr., hvilket set i 

forhold til VLAK – regeringens kommuneaftale for 2019 er en forbedring, idet det reelle 

løft af servicerammen her udgjorde 1,3 mia. kr. 

Figur: Reelt løft af kommunal serviceramme og samlet løft gennem 

serviceramme og finanslov af kommunal velfærd 2019 65, 2020 66og 2021 67 (mia. 

kr., årets priser).  
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Videre må det for det tredje også anerkendes som en yderligere gevinst for den 

kommunale velfærd, at der med finanslovsaftalen for 2020 – under den statslige 

budgetteringsramme - gives kommunal velfærd i 2021 et yderligere løft på + 1,1 mia. 

 
64) Jf. Pressemeddelelse: Økonomiaftale med KL dækker Corona - regning og kan sparke gang i væksten, s. 1 på 

midten. 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-

vaeksten/   

65) Jf. Lund, Henrik Herløv: Kommuneaftale 2019. 

www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Kommuneaftale2019.pdf  

66) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftaler 2020 for kommuner og regioner. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf  

67) Jf. Regeringen og KL: Aftale om kommunernes økonomi for 2021. 

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

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
http://www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Kommuneaftale2019.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
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kr. fortrinsvis til minimumsnormeringer samt flere folkeskolelærere. 68 Endelig må 

det for fjerde anerkendes som positivt, at kommuneaftalen for 2021 i sig selv giver 

kommunal velfærd et løft på ½ mia. kr. mere end det umiddelbare demografiske træk 

i 2021 på 1 mia. kr. og at løftet inkl. yderligere løft i 2021 i finanslovsaftalen for 

2021 overstiger det umiddelbare demografiske træk med +1½ mia. kr. 

Men trods disse forbedringer må det på den anden side for det første kritiseres, at 

løftet i kommuneaftalen for 2021 af den kommunale serviceramme med +1,5 mia. kr. 

i sig selv er mindre end løftet heraf i 2020 på +1,7 mia. kr. 69 Det er for det andet også 

mindre godt, at kommuneaftalen for 2021 isoleret set nok løfter den kommunale 

velfærd udover det umiddelbare demografiske træk, men ikke i sig selv løfter den 

kommunale velfærd svarende til det årlige gennemsnitlige fulde demografiske træk 

på 3 mia. kr. i perioden 2021 – 2025, idet der mangler -1 ½ mia. kr. i, at 

kommuneaftalen i sig selv modsvarer det fulde demografiske træk.  

Og det må for det tredje konstateres som utilstrækkeligt i kommuneaftalen for 2021, 

at selv inkl. løftet for den kommunale velfærd i 2021 som følge af finanslovsaftalen 

for 2020 så modsvarer løftet i kommuneaftalen for 2021 med i alt 2½ mia. kr. (inkl. 

finanslovsforbedringerne) ikke fuldt ud det samlede gennemsnitlige årlige fulde 

demografiske træk i perioden 2021 – 2025 på 3 mia. kr. Endvidere må det for det 

fjerde opfattes som et dårligt element i aftalen, at det omdiskuterede sanktionssystem 

fra Budgetloven tilsyneladende bibeholdes uændret og dermed risikerer at presse 

kommunerne ud i merbesparelser i løbet af regnskabsåret 70. 

Overordnet set lever kommuneaftalen for 2021 – kombineret med bevillingerne til 

kommunal velfærd i 2021 i finanslovsaftalen for 2020 - bedre, om end ikke fuldt ud, op til 

“Forståelsespapirets” målsætning om, at der – som anført - skulle gives velfærden et løft 

udover blot at bevare velfærdens standard.  

For det første opfylder aftalen i sig selv det umiddelbare demografiske træk og mere 

end opfylder dette, når løftet i 2021 som følge af finanslovsaftalen for 2020 
 

68) Jf. Pressemeddelelse: Økonomiaftale med KL dækker Corona - regning og kan sparke gang i væksten, s. 1 på midten. 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-

vaeksten/   

69I Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (I): Udhuling af velfærdsservice 2001 – 2019. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf  

70) Jf. Lund, Henrik Herløv: Budgetloven 2020 – revideres eller afskaffes? 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/BudgetlovRevision.pdf  

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/BudgetlovRevision.pdf
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indregnes. Hermed bidrager kommuneaftalen for 2021 + merbevillingerne i 2021 i 

finanslovsaftalen for 2020 til en pæn reduktion i ressourceefterslæbet i forhold til 

umiddelbart demografisk træk for den kommunale velfærd fra perioden 2010 til 

2019.  

For det andet opfylder kommuneaftalen for 2021 ikke i sig selv godt nok ikke det 

fulde demografiske træk, men medregnes merbevillingerne i 2021 til kommunal 

velfærd som følge af finanslovsaftalen for 2021 løftet kommunal velfærdsservice i 

2021 dog med mere end 80 procent af det fulde demografiske træk. Således må 

kommuneaftalen for 2021, i hvert tilfælde inkl. bevillingerne i 2021 i 

finanslovsaftalen for 2020, et godt stykke ad vejen siges at sikre et større løft af 

velfærden end den blotte bevarelse af nugældende standard.
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DEL 3: REGIONSAFTALEN. 
 

 

 

3.1. Hovedindhold af og effekt af regionsaftalen i forhold til 

umiddelbart og fuldt demografisk træk i 2021. 

 
Hovedelementerne i aftalen om regionernes økonomi for 2021 er følgende: 

• Regionernes økonomiske ramme på sundhedsområdet løftes med godt 1,3 mia. 

kr. i 2021. 

Regionerne skal reducere deres udgifter til eksterne konsulenter med 100 mio. kr. 

årligt fra 2021. 

• Med aftalen er forudsat et regionalt teknologibidrag på 400 mio. kr. i 2021, som 

regionerne frigør, som regionerne forventes at frigøre til finansiering af øget 

behandlingskapacitet. 

• Der er aftalt et ekstraordinært løft af de loftsbelagte anlægsudgifter (brutto) i 2021 

på 1 mia. kr. for at understøtte aktivitet og beskæftigelse. Det betyder et samlet 

niveau for de loftsbelagte investeringer på 3,5 mia. kr. i 2021, hvortil kommer 

forventede investeringer i kvalitetsfondsbyggeri på 4 mia. kr. i 2021, svarende til 

det realiserede niveau de seneste år. 

• Med aftalen kompenseres regionerne for deres foreløbige udgifter til 

håndteringen af COVID-19. Dermed sikres det, at regionernes udgifter hertil ikke 

fortrænger andet borgernært velfærd. 

Regionsaftalen økonomiske effekt for det regionale sundhedsområde kan opgøres i 

henhold til det umiddelbare og det fulde demografiske træk. Ifølge Finansministeriets 

opgørelse forudsætter det umiddelbare demografiske træk en realvækst i det 

offentlige forbrug til regionalt leverede sundhedsydelser på 1 mia. kr. svarende til en 

realvækst på 0,9 pct.  
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Tabel: Vækst i det umiddelbare demografiske træk for offentligt forbrug til 

regionernes sundhedsområde i perioden 2021 – 2025.i perioden 2021 – 2025. Procent 

og mia. kr. (2020 – priser). 71 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2021 -

2025 

ialt 

Procent 

vis 

vækst 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

(gns) 

Vækst i  

mia. kr.  

(2019 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5½ 

(akk.) 

 

I forhold hertil repræsenterer løftet for de regionale sundhedsudgifter på 1,3 mia. kr. i 

økonomiaftalen for 2021 isoleret set således en overskydende stigning i forhold til det 

umiddelbare demografiske træk i 2021 på +0, 3 mia. kr. 

Hertil kommer imidlertid, at der gennem finanslovsaftalen i 2020 blev afsat penge til 

et samlet yderligere løft af det regionale sundhedsområde på + 0,3 mia. kr. i 2021 til 

styrket psykiatri og flere sygeplejersker.  Den samlede effekt af regionsaftalen for 

2021 + bevillingerne i 2021 fra finanslovsaftale 2020 indebærer, at det offentlige 

forbrug til sundhed i regionerne således alt i alt bliver løftet med 1,6 mia. kr. Det 

umiddelbare demografiske træk i 2021 overskrides hermed med i alt + 0,6 mia. kr. 

 

 

 

 

 

 
71) Kilde:  Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233) af 18. juni 2020, side 2, tabel 1: Opdateret 

demografiske udgiftstræk i procent og mia. kr. for henholdsvis stat, regioner og kommuner i årene i perioden 2021 – 

2025. Stillet af Rune Lund (EL) 24. juni 2021. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
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Figur: Umiddelbart demografisk træk for det regionale sundhedsområde i 2021 72 og 

realvækst i offentligt forbrug til regionalt sundhedsområde i 2020 (mia. kr) ifølge 

regionsaftalen for 2021 henholdsvis isoleret set respektive inkl. merbevillinger i 2021 

som følge af finanslovsaftale 2020 73.  
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Hvad angår det fulde demografiske træk fra 2021 til 2025 forudsætter det ifølge 

Finansministeriet en årlig gns. realvækst på 2 mia. kr. i det offentlige forbrug til 

regionalt leverede sundhedsydelser74.  

 

 

 

 

 

 
72) Kilde:  Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233) af 18. juni 2020, side 2, tabel 1: Opdateret 

demografiske udgiftstræk i procent og mia. kr. for henholdsvis stat, regioner og kommuner i årene i perioden 2021 – 

2025. Stillet af Rune Lund (EL) 24. juni 2021. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm. 

73) Kilde: Regionsaftalen for 2021. 

74) Kilde:  Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.4 (aktstykke nr. 162) af 19. sept. 2019, side 3, tabel 1. 

https://www.ft.dk/samling/20182/aktstykke/Aktstk.162/spm/8/svar/1590795/2078716.pdf . 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20182/aktstykke/Aktstk.162/spm/8/svar/1590795/2078716.pdf
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Tabel: Beregnet gns. vækst i det offentlige forbrug til regionernes sundhedsområde i 

perioden 2021 – 2025 ifølge fuldt demografiske træk jf. Finansministeriet. Procent og 

mia. kr. (2020 – priser). 75 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2021 -2025 

I alt 

Procentvis 

vækst 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 (gns.) 

Vækst i  

mia. kr.  

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 (akk.) 

 

I forhold hertil giver regionsaftalen for 2021 med et løft på 1,3 mia i sig selv betragtet 

således kun lidt over halvdelen af, hvad det fulde demografiske træk kræver. Hertil 

kommer imidlertid, at der – som ovenfor nævnt – i finanslovsaftalen for 2020 blev 

afsat yderligere midler til regional sundhed i 2021, nærmere bestemt 0,3 mia. kr. Inkl. 

både finanslovsforbedringer såvel regionsaftalen aftalen for 2021 bliver det offentlige 

forbrug til sundhed i regionerne således alt i alt blive løftet med 1,6 mia. kr.   

Det fulde demografiske træk i 2021 opfyldes således ikke fuldt ud, idet løftet i 

regionsaftalen + i finanslovsaftalen underskrider det fulde demografiske træk (ifølge 

Finansministeriets opgørelsesmetode) med - 0,4 mia. kr. I forhold til sundhedseksperters 

højere skøn for det årlige gennemsnitlige fulde demografiske træk i perioden 2021 til 

2025 er underskridelsen imidlertid en milliard kroner større. 

 

 

 

 

 
75) Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (aktstykke nr. 233) af 18. juni 2020, side 3, tabel 1: Årlig stigning i 

udgifterne i procent og i mia. kr. i henholdsvis stat, kommuner og regioner såfremt Finansministeriets 

beregningstekniske principper for fremskrivningen efter den mellemfristede planlægningshorisont anvendes for 

perioden 2021- 2015 (Det fulde demografiske træk – hhl). Stillet af Rune Lund 24. juni 2020. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm  

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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Figur: Fuldt demografisk træk for det regionale sundhedsområde i 2020 (procent) 

ifølge FM 76 respektive ifølge sundhedseksperter 77 og realvækst i offentligt forbrug 

til regionale velfærdsservice på sundhedsområdet i 2020 (mia) 78 ifølge regionsaftalen 

for 2021 isoleret set respektive inkl. løft i 2021 fra finanslovsaftale 2020. 
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76) Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (aktstykke nr. 233) af 18. juni 2020, side 3, tabel 1: Årlig stigning i 

udgifterne i procent og i mia. kr. i henholdsvis stat, kommuner og regioner såfremt Finansministeriets 

beregningstekniske principper for fremskrivningen efter den mellemfristede planlægningshorisont anvendes for 

perioden 2021- 2015 (Det fulde demografiske træk – hhl). Stillet af Rune Lund 24. juni 2020. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm  

77) Jf. interview med Jakob Kjellberg i Rasmussen, Lars Igum: ”Trods milliarder er hospitalerne pressede”. Politiken, 

20.04.19 https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-

de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB og jf. Pressemeddelelse fra Ældre Sagen, Lægeforeningen, Danske Patienter, 

FOA, Danske Handicaporganisationer og Dansk Sygeplejeråd i ” Patienter, ældre og sundhedsprofessionelle i opråb: 

Flere midler til presset sundhedsvæsen, Lægeforeningen, 19. 03.19. 

https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-

sundhedsvaesen 

78) Kilde: Egen beregning. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB
https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-sundhedsvaesen
https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-sundhedsvaesen
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3.2.  Regionsaftale 20 og 21 (+ finanslovsaftale 2020) i f. t. 

ressourceefterslæbet fra 2010 – 2019 i f. t. UMIDDELBART 

demografisk træk. 
 

Fra 2000 til 2009 oplevede regionerne en gennemsnitlig økonomisk realvækst på 

omkring 3 procent årligt svarende til et årligt økonomisk løft på 3 mia. kr. til driften 

af sundhedsvæsenet. Men fra 2010 – 2011 oplevede regionerne som beskrevet 

tværtimod et fald i bevillingerne til sundhedsvæsenet og siden har den gennemsnitlige 

årlige realvækst frem til 2018 ligget på omkring bare en procent. I forhold til stigning 

i befolkningstallet og navnlig stigningen i antallet af ældre og herunder igen særlig 

stigning i gamle ældre har forbrugsvæksten i regionerne siden 2010 hermed ligget i 

underkanten af, hvad den demografiske udvikling tilskrev. Regionernes bevillinger 

har hermed kun delvist opfyldt det umiddelbare demografiske træk i perioden 2010 – 

2019, idet der for perioden som helhed mangler op mod - 1 mia. kr. (akkumuleret). 79 

 

Figur:  Akkumuleret efterslæb for offentligt forbrug i regionerne i forhold til 

umiddelbart demografisk træk, mia. kr. (2019 – priser)80 
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79) Kilde: 2. rev. og udbyggede udgave af ” Langsom nedsmeltning af velfærden (1. rapport): Udhulingen af 

velfærdsservice 2001 – 2019”. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf  

80) Kilde: 2. rev. og udbyggede udgave af ” Langsom nedsmeltning af velfærden (1. rapport): Udhulingen af 

velfærdsservice 2001 – 2019”. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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Indhentes dette efterslæb så i 2021 (og 2020)? 

Hvad angår 2021 så udgør løftet i regionsaftalen for 2021 som foran nævnt 1,5 mia. 

kr. Hvortil kommer, at finanslovsaftalen for 2020 i 2021 indebar et yderligere løft på 

0,3 mia. kr.  Samlet betød merbevillingerne i 2021 således alt i alt et løft på 1,8 mia. 

kr i forhold til et umiddelbart demografisk træk på 1 mia. kr.  De samlede løft i 2021 

overstiger således det umiddelbare demografiske træk med + 0,8 mia. kr.  

Hvad angår året 2020, så fik med økonomiaftalen for 2020 81 det offentlige forbrug til 

velfærdsservice på sundhedsområdet i regionerne for 2020 nominelt et løft på 1,5 

mia. kr, men reelt udgjorde løftet ”kun” 1,0 mia. 82 Dette opfyldte dog det 

umiddelbare demografiske træk for den regionale sektor i 2020 på 1 mia. kr. 83 Oven 

heri kom et yderligere løft af de regionale sundhedsudgifter i 2020 i finanslovsaftalen 

for 2020 på 0,9 mia. kr. 84 Samlet betød merbevillingerne i 2020 således alt i alt et 

løft på 1,9 mia. kr i forhold til et umiddelbart demografisk træk på 1 mia. kr.  De 

samlede løft i 2020 i finanslovsaftalen + regionsaftalen oversteg således det 

umiddelbare demografiske træk med + 0,9 mia. kr.  

Samlet løftes altså de regionale sundhedsudgifter med i 2020 og 2021 ialt + 3,7 mia. 

kr i forhold til et samlet umiddelbart demografisk træk i perioden på 2 mia kr. 

Regionsaftalerne i 2020 og 2021+ finanslovsaftalen 2020 giver således et 

overskydende løft på 1,7 mia.   

Efterslæbet i regionerne siden 2010 i forhold til det umiddelbare demografiske træk 

blev således i 2020 og 2021 forvandlet til et lille ”overskud” på + 0,7 mia. kr. 

 
81) S – regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi for 2020. 04.06.19 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/regionerne-faar-halvanden-mia-mere-i-2020  

82) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftalerne for 2020 med kommuner og regioner: Et løft af velfærden – med 

begrænsninger, s. 68. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf  

83) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftalerne for 2020 med kommuner og regioner: Et løft af velfærden – med 

begrænsninger, s. 67. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf  

84) Jf. Finansministeriet: Økonomiaftale med Danske Regioner dækker Corona-regning i 2020 og frigør 1,3 mia.kr til 

mere velfærd i 2021, s. 1 på midten. 29.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-

og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/  

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/regionerne-faar-halvanden-mia-mere-i-2020
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
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Figur:  Efterslæb 2010 – 2019 85, samlet løft 2020 86 og 2021 87  og nettoløft ud over 

efterslæb i 2021, mia. kr. (2020 – priser)88
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3.3.  Regionsaftalen 20 og 21 (+ finanslovsaftale 2020) i f. t. 

ressourceefterslæbet fra 2010 – 2019 i f. t. FULDT demografisk 

træk. 
 

Hvad angår den fulde demografiske vækst har det årligt i gennemsnit i perioden 2010 

– 2019 ligget på 1,4 procent.89  Men udviklingen i regionernes service udgifter har 

ikke opfyldt dette, idet det offentlige forbrug i regionerne i perioden årligt kun steg 

med + 0,7 procent i gennemsnit. Dvs. at regionernes serviceudgifter årligt i 

 
85) Kilde: 2. rev. og udbyggede udgave af ” Langsom nedsmeltning af velfærden (1. rapport): Udhulingen af 

velfærdsservice 2001 – 2019”. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf  

86) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftalerne for 2020 med kommuner og regioner: Et løft af velfærden – med 

begrænsninger. https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf  

87 ) Jf. Finansministeriet: Økonomiaftale med Danske Regioner dække Corona – regning i 2020 giver 1,3 ma. kr., mere 

til velfærd i 2021. Pressemeddelelse, 29.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-

og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/  

88) Kilde: Egen beregning jf. foran. 

89) Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 9 (Aktstykke nr. 148) af 15. juni 2018, side 2, tabel 1. 
https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/aktstk.148/spm/9/svar/1499372/1914310/index.htm  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/aktstk.148/spm/9/svar/1499372/1914310/index.htm
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gennemsnit været underfinansieret med - 0,7 procent.  Akkumuleret for hele perioden 

2010 – 2019 giver det efterslæb i ressourcetilførslen til det regionale sundhedsområde 

på i alt op mod - 7½ mia. (manglende) kr. 90. 

 

Figur: Akkumuleret efterslæb i regionerne 2010 – 2019 i forhold til fuldt demografisk 

træk. Mia. kr, 2019 – priser. 91 
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Indhentes dette efterslæb så i 2021 (og 2020)? 

Hvad angår 2020 så fik regionerne med økonomiaftalen for 2020 92  - jf. foran – reelt 

”kun” et løft på +1,0 mia. 93  Dette var som nævnt IKKE tilstrækkeligt til at dække 

det fulde demografiske træk for den regionale sektor, som af Finansministeriet for 

2020 opgjortes til 2 mia. kr. 94 Oven heri kom imidlertid igen et yderligere løft af de 
 

90) Kilde: 2. rev. og udbyggede udgave af ” Langsom nedsmeltning af velfærden (1. rapport): Udhulingen af 

velfærdsservice 2001 – 2019”. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf  

91) Kilde: 2. rev. og udbyggede udgave af ” Langsom nedsmeltning af velfærden (1. rapport): Udhulingen af 

velfærdsservice 2001 – 2019”. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf  

92) S – regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi for 2020. 04.06.19 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/regionerne-faar-halvanden-mia-mere-i-2020  

93) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftalerne for 2020 med kommuner og regioner: Et løft af velfærden – med 

begrænsninger, s. 68. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf  

94) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftalerne for 2020 med kommuner og regioner: Et løft af velfærden – med 

begrænsninger, s. 67. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/regionerne-faar-halvanden-mia-mere-i-2020
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
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regionale sundhedsudgifter i 2020 gennem finanslovsaftalen for 2020 på 0,9 mia. kr. 
95  

Samlet betød løft i regionsaftale + finanslovsaftale i 2020 således alt i alt et løft på 

1,9 mia. kr i forhold til et fuldt demografisk træk på 2 mia. kr.  De samlede løft i 2020 

dækker således stort set det fulde demografiske træk – således som opgjort af 

Finansministeriet - med en lille underskridelse på - 0,1 mia. kr.  

Der er dog – som fremgået - ikke fuld enighed om Finansministeriets opgørelse af det 

fulde demografiske træk. Ifølge sundhedseksperternes bud 96 udgør det fulde 

demografiske træk snarere årligt 3 mia. kr. I forhold hertil er underskridelsen i 2020 

selvsagt en million større = - 1.1 mia. kr.  

Hertil kommer så i 2021 – jf. foran - et samlet løft i 2021 på 1,8 mia.kr. i forhold til 

det fulde demografiske træk i 2021 på 2 mia. kr. (Finansministeriets opgørelse), 

bestående af 1,5 mia kr. i regionsaftalen og 0,3 mia. kr. i finanslovsaftalen. Samlet 

betød løftet i 2021 over regionsaftalen og gennem finanslovsaftalen for 2021 således 

igen, at det fulde demografiske træk (som opgjort af Finansministeriet) blev næsten 

opfyldt med en lidt større, men stadig lille underskridelse på - 0,2 mia. kr.  

Inddrager vi imidlertid her igen sundhedseksperternes højere bud på det fulde 

demografiske træk på årligt 3 mia. kr. jf. foran, er underskridelsen selvsagt en million 

større = - 1,2 mia. kr. For den samlede periode 2010 – 2021 betyder dette, at 

efterslæbet i forhold til det fulde demografiske træk i denne periode på 7,5 mia. kr. 

fra 2020 til 2021 stort set er det samme.  

Med Finansministeriets bud på størrelsen af det fulde demografiske træk har der 

således alt i alt været samlede løft i regionsaftalen og finanslovsaftalen for 2020 på 

 
95) Jf. Finansministeriet: Økonomiaftale med Danske Regioner dækker Corona-regning i 2020 og frigør 1,3 mia.kr til 

mere velfærd i 2021, s. 1 på midten. 29.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-

og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/  

96) Jf. interview med Jakob Kjellberg i Rasmussen, Lars Igum: ”Trods milliarder er hospitalerne pressede”. Politiken, 

20.04.19 https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-

de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB og jf. Pressemeddelelse fra Ældre Sagen, Lægeforeningen, Danske Patienter, 

FOA, Danske Handicaporganisationer og Dansk Sygeplejeråd i ” Patienter, ældre og sundhedsprofessionelle i opråb: 

Flere midler til presset sundhedsvæsen, Lægeforeningen, 19. 03.19. 

https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-

sundhedsvaesen 

 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB
https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-sundhedsvaesen
https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-sundhedsvaesen
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3,7 mia. kr. i forhold til et samlet fuldt demografisk træk i 2020 + 2021 på i alt 4 mia. 

kr. Efterslæbet 2010 – 2019 i forhold til fuldt demografisk træk reduceres altså ikke, 

men forbliver stort set på samme niveau, idet det vokser ganske lidt med -0,3 mia. kr. 

MEN: Ser vi i forhold til eksperternes højere bud på det fulde demografiske træk på 

årligt 3 mia. kr. jf. foran, er underskridelsen selvsagt noget større = - 2,3 mia. kr. 

Figur:  Efterslæb 2010 – 2019 97 og nettoforøgelse af efterslæb i 2020 og 2021 for 

offentligt forbrug i regionerne i forhold til fuldt demografisk træk ifølge regionsaftale 

20 og 21 og finanslovsaftale 2020, mia. kr. (2020 – priser)98 – i forhold til 

Finansministeriets 99 respektive sundhedseksperters opgørelsesmetode 100. 
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97) Kilde: Kilde:2. rev. og udbyggede udgave af ” Langsom nedsmeltning af velfærden (1. rapport): Udhulingen af 

velfærdsservice 2001 – 2019”. https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-

velfaerdsservice.pdf  

98) Kilde: Egen beregning. 

99) Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 9 (Aktstykke nr. 148) af 15. juni 2018, side 2, tabel 1. 
https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/aktstk.148/spm/9/svar/1499372/1914310/index.htm  
100) Jf. interview med Jakob Kjellberg i Rasmussen, Lars Igum: ”Trods milliarder er hospitalerne pressede”. Politiken, 

20.04.19 https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-

de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB og jf. Pressemeddelelse fra Ældre Sagen, Lægeforeningen, Danske Patienter, 

FOA, Danske Handicaporganisationer og Dansk Sygeplejeråd i ” Patienter, ældre og sundhedsprofessionelle i opråb: 

Flere midler til presset sundhedsvæsen, Lægeforeningen, 19. 03.19. 

https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-

sundhedsvaesen 

 

Øget efterslæb ifølge Sundhedseksperter Øget efterslæb i forhold til FM s opgørelse 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/aktstk.148/spm/9/svar/1499372/1914310/index.htm
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB
https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-sundhedsvaesen
https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-sundhedsvaesen
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3.4. Skidt og kanel i regionsaftalen for 2021. 
 

 

Det må på den ene side anerkendes, at der ER positive elementer i aftalen mellem S - 

regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2021. Det må for det 

første anerkendes som positivt, at regeringen – som tidligere lovet – fuldt og helt 

dækker regionernes ekstraudgifter i forbindelse med Corona – epidemien. 101  

Det må for det andet anerkendes som positivt, at aftalen indeholder et reelt nettoløft 

af den regionale driftsramme på 1,2 mia. kr. Dette resultat udgør for en forbedring i 

forhold til aftalen for 2019, hvor regionerne nominelt fik 1 mia. kr. på driftsrammen, 

men reelt kun 0,5 mia. kr..102 Og det er lidt over det reelle løf8 i 2020 på 1,1 mia. kr.  

Det må for det tredje også anerkendes som en forbedring af den regionale velfærd, at 

der med finanslovsaftalen for 2020 – under den statslige budgetteringsramme - gives 

et løft i 2021 på + 0,9 mia. kr. i 2020 og + 1,1 mia. kr. i 2021 fortrinsvis til 

minimumsnormeringer samt flere folkeskolelærere. 103 

 

 

 

 

 
101) Jf. Pressemeddelelse: Økonomiaftale med KL dækker Corona - regning og kan sparke gang i væksten, s. 1 på 

midten. 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-

vaeksten/   

102) Jf. Lund, Henrik Herløv: AFTALE OM REGIONERNES ØKONOMI 2019: Produktivitetskrav fortsætter i forklædning. 

Juni 2018. 

http://www.henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Regionsaftale2019.pdf  

103) Jf. Pressemeddelelse: Økonomiaftale med KL dækker Corona - regning og kan sparke gang i væksten, s. 1 på 

midten. 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-

vaeksten/   

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
http://www.henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Regionsaftale2019.pdf
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
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Figur: Reelt løft af regional driftsramme og samlet løft gennem driftsramme og 

finanslov af det regionale sundhedsområde 2019 104, 2020 105og 2021 106 (mia. kr., 

årets priser). 
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MEN: På trods disse forbedringer må det for det første også kritiseres, at løftet af 

servicerammen isoleret betragtet ikke har en størrelse, som sikrer den regionalt 

leverede velfærd et substantielt løft udover det umiddelbare demografiske træk.  

Endvidere må det for det andet og navnlig kritiseres, at regionsaftalen langt fra sikrer 

det regionale sundhedsområde et løft der nærmer sig det fulde demografiske træk 

med plads til ny medicin, nye tilbud mm. 

Endvidere må det for det tredje kritiseres, at regionerne i stedet for VLAK s årlige 

omprioriteringsbidrag frem til 2019 på op mod - 0,1 mia. nu i 2021 skal spare det 

tilnærmelsesvist det samme beløb på -0,1 mia. kr. på konsulentkontoen og skal 

vedblive med vekslende besparelser på konsulenter frem til 2024. En besparelse har 

afløst en anden. 

 
104) Jf. Lund, Henrik Herløv: Regionsaftale 2019. 

www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Regionsaftale2019.pdf  

105) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftaler 2020 for kommuner og regioner. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf  

106) Jf. Regeringen og KL: Aftale om regionernes økonomi for 2021. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-

og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/  

http://www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Regionsaftale2019.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
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Sikrer regionsaftalen hermed – overordnet og samlet set – opfyldelse af målet i 

“Forståelsespapiret”, at der – som anført - gives velfærden et løft udover blot at 

bevare velfærdens standard?  

Mens vurderingen af kommuneaftalen for 2021 i forhold hertil falder overvejende 

positivt, må det samlede billede siges at være mere blandet for regionsaftalen med en 

tendens til at hælde imod det negative.  

På den ene side opfylder regionsaftalen i sig selv ganske vist det umiddelbare 

demografiske træk og mere end opfylder dette, når løftet i 2021 som følge af 

finanslovsaftalen for 2020 indregnes. Hermed bidrager regionsaftalen for 2021 + 

merbevillingerne i 2021 i finanslovsaftalen for 2020 også til at eliminere 

ressourceefterslæbet for det regionale sundhedsområde fra perioden 2010 til 2019 i 

forhold til umiddelbart demografisk træk.  

Men på den anden side opfylder regionsaftalen for 2021 isoleret set ikke det fulde 

demografiske træk og dette opfyldes ikke engang, hvis merbevillingerne i 2021 til 

regional sundhed som følge af finanslovsaftalen for 2020 indregnes. Tværtimod øges 

efterslæbet fra 2010 til 2019 i forhold til det fulde demografiske træk 

(Finansministeriets opgørelsesmetode) 

Dette er et springende punkt for vurderingen af regionsaftalen for 2021, fordi 

sygehusvæsenet i perioden fra 2010 til 2019 økonomisk har været massivt 

undermineret og der derfor er et voldsomt behov for en ressourcemæssig 

genopretning. Regionsaftalen for 2021 bidrager imidlertid ikke hertil, ikke engang 

inkl. bevillingerne i 2021 fra finanslovsaftale 202, idet efterslæbet for de regionale 

sundhedsudgifter i forhold til det fulde demografiske træk vil vokse. Derfor må der i 

regionsaftale 2021 siges at være langt til opfyldelsen af målet i ”Forståelsespapiret” 

om et større løft i velfærden, hvad angår regionalt leverede sundhedsydelser. 
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 Illustration: Fattige og rige kommuner 
107) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
107) Kilde: Ullum, Arne: Fattige og rige kommuner ud fra 11 parametre,  NB – Økonomi, 10.02.19 

https://www.nb-okonomi.dk/2019/12/10/her-er-de-fattige-og-rige-kommuner-ud-fra-11-parametre/   

https://www.nb-okonomi.dk/2019/12/10/her-er-de-fattige-og-rige-kommuner-ud-fra-11-parametre/
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Forståelsespapir og økonomiaftaler. 
 
5. maj 2020 indgik S – regeringen aftale med navnlig Venstre om en 

udligningsreform 108 og den 29. maj 2020 fulgte aftale mellem S – regeringen og 

henholdsvis Danske regioner 109 respektive Kommunernes Landsforening 110 om 

økonomien for 2021 i henholdsvis regioner og kommuner. 

Spørgsmålet er, hvorledes disse aftaler forholder sig ”Forståelsespapireret” 111 

mellem S, RV, SF og EL, som banede vejen for dannelse af en socialdemokratisk 

mindretalsregering og må betragtes som grundlaget for den socialdemokratiske 

regering?  

I “Forståelsespapiret” lovede den nye S – mindretalsregering vedrørende ressourcer 

til velfærden, at ” Pengene skal følge med, når der bliver flere børn og ældre og der 

skal sikres et løft af velfærden ud over det demografiske træk. ”112 Dvs. at det 

offentlige forbrug til velfærdsservice skal følge det demografiske træk og der skal 

gives velfærden et løft herudover.  

Et sådant yderligere løft er der stærkt behov, fordi der navnlig siden 2010 er sket en 

økonomisk udhuling af velfærden og derfor i dag er et stærkt ressourceefterslæb. 

 
108) Regeringen og Venstre (samt RV, SF og Alternativet) om nyt udligningssystem. 05.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/   

109) S – regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi for 2021. 29.05.20 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf 

110) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2021. 29.05.20. 

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

111) 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  

112) Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten: ”Retfærdig retning for 

Danmark”, s. 9 og s. 12 

https://www.altinget.dk/misc/Retf%C3%A6rdig%20retning%20for%20Danmark_2019-06-25_ENDELIG.pdf  

 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://www.altinget.dk/misc/Retf%C3%A6rdig%20retning%20for%20Danmark_2019-06-25_ENDELIG.pdf
https://www.altinget.dk/misc/Retf%C3%A6rdig%20retning%20for%20Danmark_2019-06-25_ENDELIG.pdf
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Første større udmøntning af ”Forståelsespapiret” var økonomiaftalerne i 2019 og 

finanslovsaftalen for 2020, som samlet set må vurderes langt henad vejen at have 

levet op til målsætningerne i ”Forståelsespapiret”. 113 

Men som sagt: Hvordan forholder udligningsreformen og økonomiaftalerne for 2021 

med kommuner og regioner sig til målsætningen i ”Forståelsespapiret” om, at 

offentlige forbrug til velfærdsservice skal følge det demografiske træk og der skal 

gives velfærden et løft herudover dvs. der skal tages fat på at indhente 

ressourceefterslæbet for velfærden i forhold til det umiddelbare demografiske træk? 

 

Det vil vi søge at belyse i denne rapport. 

 

 

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 at løfte velfærden, at udligningsreformen i 2020 og 

økonomiaftalerne for 2021 for kommuner og regioner faktisk lader udgifterne vokse 

med det demografiske træk og om der oveni er lagt et ekstra udgiftsløft og hermed 

tages fat på at indhente efterslæbet. 

Hvis det ikke sker i kommuner og regioner er det vanskeligt at se det opfyldt for den 

offentlige sektor som helhed. 

Det skal dog i forbindelse med belysningen af opfyldelsen af denne målsætning i 

udligningsreformen og økonomiaftalerne for 2021 medgives, at der er tradition for, at 

der over finansloven gives yderligere midler til kommuner og/eller regioner, hvilket 

imidlertid i skrivende stund ikke foreligger afklaret for finansloven for 2021. Der 

KAN således komme flere midler til kommuner og regioner. 

 
113) Jf. Lund, Henrik Herløv:  Finanslov og finanslovsaftale for 2020. Revideret og udbygget udgave jan. 2020 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf
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Denne rapport omhandler således alene udligningsreformen + de mellem regeringen 

og kommuner respektive regioner indgåede aftaler om økonomien i 2021. 

 

 

Rapportens opbygning. 
 

Rapporten falder i 4 dele. 

 

Del I: Udligningsreformen.  
 

Indledningsvist behandles i del I den indgåede aftale om udligningsreformen. 

Denne del består af 5 kapitler. 

Først redegøres i kap. 1 for hovedindholdet af aftale om et nyt udligningssystem. 

Dernæst redegøres i de følgende kapitler for baggrunden for den aktuelle 

udligningsreform. Videre redegøres i kap. 2 for udligningssystemet formål og 

hidtidige indretning. Og i fortsættelse heraf behandles i kap. 3 refusionsomlægningen 

i 2015 og de problemer i udligningssystemet, som følge heraf, som blev påpeget af 

det såkaldte ”Finansieringsudvalg”.  Endvidere analyseres den kamp om fordelingen 

gennem udligningssystemet, som sidst i 10´erne opstod mellem forskellige fraktioner 

af kommuner.  

Herefter analyseres i kap.4 de udspil til en reform af udligning, som først VLAK – 

regeringen i 2018 fremlagde (kort) og dernæst (først og fremmest) S – regeringens 

forslag til udligningsreform fra januar 2020. Endelig redegøres i kap. 5. for den i 

2020 indgåede aftale om nyt udligningssystem og fordelingsvirkningerne heraf 

kommunerne imellem i 2021 og frem undersøges.  

Sidst analyseres i kapitel 6, hvad der er skidt og hvad der er kanel i 

udligningsreformen og det diskuteres kritisk, hvorvidt den bidrager til løft af 

velfærden? 
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De to følgende dele omhandler aftalerne om kommuners respektive regioners 

økonomi for 2021. 

 

Del II: Kommuneaftalen.  
 

I del II behandles aftalen om kommunernes økonomi for 2021. 114 

Indledningsvist redegøres i kap. 7 for hovedindholdet af kommuneaftalen for 2021.  

Dernæst redegøres i kap. 8 i kapitlets første del for de generelle demografiske 

udfordringer til kommunerne 2021 – 2025 og for det umiddelbare respektive fulde 

demografiske træk for kommunale velfærdsservice 2021 – 2025. 

Videre undersøges i anden del af kapitlet forholdet mellem det demografiske træk for 

2021 for kommunal velfærdsservice og så løftet i 2021 af kommuneaftalen samt i 

finanslovsaftale 2020. Først undersøges dette for det umiddelbare demografiske træk 

og dernæst for det fulde demografiske træk. 

Herefter redegøres i kap. 9 for den udhuling af standarden i kommunal 

velfærdsservice, som skete i perioden 2010 – 2019. Og i fortsættelse heraf analyseres 

i kapitel 10 de bagvedliggende årsager hertil i form af et stort efterslæb i 

ressourcetilførslen for den kommunalt leverede velfærd 2010 – 2020 i forhold til 

umiddelbart og fuldt demografisk træk. 

Videre analyseres i kapitel 11, hvorvidt og i hvilket omfang dette efterslæb ændres af 

kommuneaftalen for 2020, Finanslovsaftalen for 2020 og Kommuneaftalen for 2021.  

Endelig opregnes i kapitel 12 gode og mindre gode sider i kommuneaftalen for 2021, 

og det opnåede velfærdsløft med aftalen + finanslovsaftale 2020 fremhæves.  

 

 

 

Del III: Regionsaftalen.  
 

114) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (I): Udhulingen af velfærdsservice 2001 – 2019. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/03/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/03/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf


63 
 

 

Herefter behandles i del III aftalen om regionernes økonomi for 2021.  

Først redegøres i kap. 13 for hovedlinjerne i regionsaftalen for 2021.  

Dernæst redegøres i kap. 14 i kapitlets første del for de demografiske udfordringer for 

det regionale sundhedsvæsen 2021 – 2025 og de hermed forbundne demografiske 

træk. Dernæst undersøges i kapitlets anden del forholdet mellem det demografiske 

træk for 2021 for det regionale sundhedsområde og så løftet i 2021 i regionsaftalen 

samt i finanslovsaftale 2020. Først undersøges dette for det umiddelbare 

demografiske træk og dernæst for det fulde demografiske træk. 

Videre undersøges i kap.15 udviklingen i og undermineringen af standard og 

arbejdspres i det regionale sygehusvæsen 2010 – 2019. Og i fortsættelse heraf 

analyseres i kap. 16 baggrunden herfor i form af et ressourceefterslæb for det 

regionale sundhedsområde 2010 – 2019 i forhold til først det umiddelbare og dernæst 

det fulde demografiske træk. 

Videre analyseres i kap. 17, hvorledes dette ressourceefterslæb påvirkes af den 

indgåede regionsaftale for 2021 samt regionsaftalen for 2020 og finanslovsaftalen for 

2020. Det undersøges først for efterslæbet i forhold til umiddelbart demografisk træk 

og dernæst i forhold til efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk.  

Endelig undersøges i kap. 18, hvad der er godt og mindre godt i regionsaftalen, og det 

diskuteres kritisk, hvorvidt den løfter velfærden i tilstrækkeligt omfang? 

 

Del IV: Budgetloven.  
 

Endelig behandles i rapportens del IV spørgsmålet om Budgetlovens betydning for 

den fremtidige økonomi i kommuner og regioner.  

Først redegøres i kap. 19 for indførelse af stramme rammer og sanktioner mod 

kommuner og regioner og formaliseringen heraf i Budgetloven.  Dernæst diskuteres i 

kap. 20 konsekvenserne af videreførelsen af Budgetloven for kommunernes 

respektive regionernes regnskab i 2021. Og endelig diskuteres i kap.21 forslag til og 

perspektiver for den bebudede revision af Budgetloven? 
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Konklusion og sammenfatning bringes af oversigtsmæssige grunde forrest i 

rapporten, hvor de samlet tjener som RESUME. 

 

 

 

Afgrænsning. 
 

Opmærksomheden henledes på, at udgifter til håndtering og bekæmpelse af Covid – 

19 ikke medregnet i opgørelsen af det offentlige forbrug i kommuner og regioner, da 

der ER tale om ekstraordinære og midlertidige. 

Det skal som anført endvidere understreges, at belysningen i indeværende rapport af. 

om målsætning fra ”Forståelsespapiret” vedr. økonomisk løft af velfærden først kan 

endeligt opgøres, når finanslovsaftalen for 2021 foreligger. Indeværende opgørelse er 

således foreløbig for 2021. 

 

 

Opdateringer. 
 

Deloverskrifter er opdateret 03.09.20.  
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Illustration:  Udligningsreform med vindere og tabere. 
115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
115) Kilde:  https://www.dr.dk/nyheder/indland/saa-forkert-ramte-ministeriets-store-udligningsregnestykke  

https://www.dr.dk/nyheder/indland/saa-forkert-ramte-ministeriets-store-udligningsregnestykke
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DEL I:  
UDLIGNINGSREFORMEN: 

Bedre finansiering af 
kommunerne, men serviceloft 

lægger (fortsat) låg over 
velfærdsløft på det kommunale 

område. 
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Indledning til del I. 
 

Indledningsvist behandles i denne første del af rapporten den indgåede aftale om 

udligningsreformen. Denne del består af 5 kapitler. 

Indledningsvist redegøres i kap. 1 for hovedindholdet af aftale om et nyt 

udligningssystem.  

Dernæst redegøres i de følgende kapitler for baggrunden for den aktuelle 

udligningsreform.  

Først redegøres i kap. 2 for udligningssystemet formål og hidtidige indretning.  

Dernæst behandles i kap. 3 refusionsomlægningen i 2015 og de problemer i 

udligningssystemet, som opstod følge heraf og som blev påpeget af det såkaldte 

”Finansieringsudvalg”.  Endvidere analyseres den kamp om fordelingen gennem 

udligningssystemet, som sidst i 10´erne opstod mellem forskellige fraktioner af 

kommuner.  

Videre analyseres i kap.4 de udspil til en reform af udligning, som først VLAK – 

regeringen i 2018 fremlagde (kort) og dernæst (først og fremmest) S – regeringens 

forslag til udligningsreform fra januar 2020.  

Videre redegøres i kap. 5. for den endelige aftale om nyt udligningssystem og 

fordelingsvirkningerne kommunerne imellem heraf undersøges.  

Sidst analyseres i kapitel 6, hvad der er skidt og hvad der er kanel i 

udligningsreformen og det diskuteres kritisk, hvorvidt den bidrager til løft af 

velfærden? 

 



68 
 

Kap. 1. Hovedtræk i aftale om et nyt udligningssystem. 
 
I dette kapitel redegøres for hovedindhold og overordnede vinkler på den mellem S – 

regeringen og Venstre (med tilslutning fra RV, SF og Alternativet) indgåede ”Aftale 

om et nyt udligningssystem”. 116 

 

 

 

1.1 Udgiftsmæssige hovedpunkter i aftale om nyt 
udligningssystem. 
 

 

Hovedpunkterne i den indgåede ”Aftale om et nyt udligningssystem” er på 

udgiftssiden følgende: 

 

1. Fra en – strenget til to – strenget udligningssystem: Mens det gamle 

udligningssystem udlignede kommunernes strukturelle underskud eller 

overskud under et, så udligner det nye system indtægter og udgifter hver for 

sig.117 

 

2. Udligning af indtægter: Udligningsgraden for indtægter er som udgangspunkt 

75 procent, men kommuner med et beskatningsgrundlag under 90 procent af 

landsgennemsnittet får 20 procent ekstra i udligning op til de 90 procent, mens 

kommuner med et beskatningsgrundlag på over 125 procent af 

landsgennemsnittet udlignes med ekstra 18 procent af beskatningsgrundlaget 

over de 125 procent. 118 

 
116) Jf. S- regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternative: Aftale om et nyt udligningssystem. 05.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/  

) Jf. S- regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternative: Aftale om et nyt udligningssystem, s. 1 for neden. 

05.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/ 

118) Jf S- regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternative: Aftale om et nyt udligningssystem, s. 1 for neden og 2 

for oven og jf. bilag 1, s. 4 for neden. 05.05.20. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-

udligningssystem/ og jf. Ullum, Arne: Her er de vigtigste ændringer i udligningssystemet. NB – Økonomi, 05.05.20. 

https://www.nb-okonomi.dk/2020/05/05/her-er-de-vigtigste-aendringer-i-udligningssystemet/ 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
https://www.nb-okonomi.dk/2020/05/05/her-er-de-vigtigste-aendringer-i-udligningssystemet/
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3. Udligning af udgifter: Kommuner med et beregnet udgiftsbehov under 

landsgennemsnittet betaler bidrag på 93 procent af forskellen mellem 

kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. Kommuner med et beregnet 

udgiftsbehov over landsgennemsnittet får tilskud på 95 procent af forskellen 

mellem kommunens udgiftsbehov og landsgennemsnittet. 119 

 

4. Den særlige hovedstadsudligning erstattet med hovedstadstilskud: 

Hovedstadsudligningen og ordningen for kommuner udenfor 

hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud afskaffes. Alle kommuner er 

fremover underlagt samme udligningssystem. Den særlige ”hovedstadspulje” 

omlægges til et nyt tilskud til udsatte hovedstadskommuner efter faste og 

objektive kriterier. 120 Puljen udgør 600 mio. kr. årligt 121 

 

5. Tilskud til udsatte yder og ø -kommuner. Der indføres et sådant særligt tilskud 

efter faste og objektive kriterier. 122 Den samlede pulje hertil udgør 600 mio. kr. 

årligt. 123 

 
119) Jf. S- regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternative: Aftale om et nyt udligningssystem, s. 1 for neden og 

jf. bilag 1, s. 4 for neden. 05.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/ 

120) Jf. S- regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternative: Aftale om et nyt udligningssystem, s. 2, andet afsnit 

og jf. bilag 1, s. 6 for neden. 05.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/ 

121) Jf. S- regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternative: Aftale om et nyt udligningssystem, bilag 1, s. 7 midt 

for. 05.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/ 

Jf. Tofte, Lise Rønn: 5 centrale punkter i udligningsreformen, s. 6 på midten. 05.05.20, Dr.dk. 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/forstaa-udligningsreformen-her-er-5-centrale-punkter  

122) Jf. S- regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternative: Aftale om et nyt udligningssystem, s. 3 for neden. 

05.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/ 

123) Jf. Tofte, Lise Rønn: 5 centrale punkter i udligningsreformen, s. 6 på midten. 05.05.20, Dr.dk. 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/forstaa-udligningsreformen-her-er-5-centrale-punkter 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/forstaa-udligningsreformen-her-er-5-centrale-punkter
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/forstaa-udligningsreformen-her-er-5-centrale-punkter
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6. Mere robust udligningssystem efter anbefaling fra Finansieringsudvalget 124:  

- Det hidtidige beskæftigelsestilskud lægges ind i den generelle udligning 

- Udlændingeudligningen justeres med en reduktion fra i alt 5,2 mia. kr til årligt 

2,6 mia. kr.125 

- Kriterium for faldende indbyggertal stabiliseres bl.a. ved at beregnes som et 

gennemsnit over 3 år. 126 

 

7. Mere retfærdig udligning:  

- Nyt kriterium for middellevetid 127 

- Særtilskud til kommuner medboligområder med særlig høj kriminalitet. 

Samlet afsættes hertil 90 mio. kr. årligt 128 

 

 

1.2.  Finansieringsmæssigt hovedindhold af aftalen. 
 

 

8. Flere statslige midler i udligningssystemet. 

- Staten tilføres udligningssystemet flere penge. Brutto tilføres 6½ mia. kr. i to 

 
124) Jf. Finansieringsudvalget: Afrapportering. Feb. 2018. 

https://sim.dk/publikationer/2018/feb/afrapportering-fra-finansieringsudvalget/  

Se også herom: Lund, Henrik Herløv: Kommunal udligningsreform truer velfærd. Kritiske analyser. Marts 2018. 

https://henrikherloevlund.dk/download.php?file=wp-content/uploads/2018/03/Kommunaludligning.pdf 

125) Jf. S- regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternative: Aftale om et nyt udligningssystem, s. 1 midt for og jf. 

bilag 1, s. 5 for neden. 05.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/ 

126) Jf. S- regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet: Aftale om et nyt udligningssystem, bilag 1, s. 3. for 

oven.  05.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/ 

127) Jf. S- regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet: Aftale om et nyt udligningssystem, bilag 1, s. 4. 

midt for.  05.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/ 

128) Jf. S- regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternative: Aftale om et nyt udligningssystem, s. 1 for neden og 

s. 5 for oven. 05.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/ 

https://sim.dk/publikationer/2018/feb/afrapportering-fra-finansieringsudvalget/
https://henrikherloevlund.dk/download.php?file=wp-content/uploads/2018/03/Kommunaludligning.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
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år, varigt 5½ mia.kr 129, heraf udgør det særlige finansieringstilskud 3½ mia. kr., 

som kommunerne allerede fik, men som nu permanentgøres. 130 Netto tilføres 

på sigt + 2 mia. kr. 131 

 

Tabel: Statslig finansiering. 132 

 
 

9. Særlige skatteforhold: 

- Selskabsskat udlignes i højere grad 133 

 
129) Jf. S- regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet: Aftale om et nyt udligningssystem, s. 6 for neden. 

05.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/ 

130) Jf. S- regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternative: Aftale om et nyt udligningssystem, bilag 1, s. 11 midt 

for. 05.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/ 

131) Jf. Tofte, Lise Rønn: 5 centrale punkter i udligningsreformen, s. 2 for neden -s. 3 for oven. 05.05.20, Dr.dk. 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/forstaa-udligningsreformen-her-er-5-centrale-punkter  

132) Bilag til udligningsreformen om statslig finansiering. 

https://fm.dk/media/17911/statslige-finansiering.pdf  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/forstaa-udligningsreformen-her-er-5-centrale-punkter
https://fm.dk/media/17911/statslige-finansiering.pdf
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- Der indføres en udligning af dækningsafgift på offentlige ejendomme. 

- Kommunerne kan beholde en større del af parkeringsindtægter. 134 

 

10.  Indkomstskat 

- Indkomstskatten skal for kommunerne under et holdes i ro. Kommuner med 

tab får dog mulighed for at øge indkomstskatten og selv beholde de ekstra 

indtægter. Til gengæld etableres en tilskudsordning til skattenedsættelser, der 

svarer til rammen for skattestigninger.135 Evt. generelle forhøjelser af den 

kommunale indkomstskat neutraliseres gennem nedsættelse af den statslige 

bundskat. 136 

 

11. Overgangsordning:  Tab og gevinster indfases over en årrække.137 

 

 

 

 
133) Jf. S- regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet: Aftale om et nyt udligningssystem, s. 5, midt for. 

05.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/Jf. Tofte, Lise Rønn: 5 centrale 

punkter i udligningsreformen, s. 7 for neden. 05.05.20, Dr.dk. 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/forstaa-udligningsreformen-her-er-5-centrale-punkter 

134) Jf. S- regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternative: Aftale om et nyt udligningssystem, bilag 1, s. 8 for 

oven. 05.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/ 

135) Jf. S- regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet: Aftale om et nyt udligningssystem, s. 4 tredje afsnit. 

05.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/Jf. Jenvall, Line: Milliardaftale om 

kommunal udligning: Ekstra penge og pulje til skattelettelser, s. 3 midt for. Dr.dk; 05.05.20. 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/milliardaftale-om-kommunal-udligning-ekstra-penge-og-pulje-til-skattelettelser 

136) Jf. S- regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternative: Aftale om et nyt udligningssystem, bilag 1, s. 9 for 

neden. 05.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/ 

137) Jf. S- regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternative: Aftale om et nyt udligningssystem, bilag 1, s. 8 midt 

for. 05.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/ 

 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/forstaa-udligningsreformen-her-er-5-centrale-punkter
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
https://www.dr.dk/nyheder/politik/milliardaftale-om-kommunal-udligning-ekstra-penge-og-pulje-til-skattelettelser
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
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Kap. 2. Det kommunale tilskuds – og udligningssystem.  
 
I det følgende kapitel gennemgås kort hovedlinjerne i den kommunale udlignings – 

og tilskudssystem. 138 

I første afsnit fremlægges kommunernes og regionernes forskelligartede finansiering 

overordnet set. 

Videre redegøres i andet afsnit for udligningssystemet overordnet set. 

Og i tredje afsnit gennemgås (kort) udligningssystemet hidtidige opbygning, således 

som det fremstod inden den aktuelle reform 

 

 

2.1.  Kommunernes og regionernes finansiering. 
 

 
2.1.1. Kommunernes finansiering. 

 
Kommunernes udgifter udgjorde i 2017 i alt knap 470 mia. kr.  Den primære 

finansiering af kommunerne sker – stadig – gennem kommunernes egne indtægter i 

form af kommunale skatter og afgifter.  

 

Men herudover finansieres kommunerne også i betydeligt omfang af staten, primært 

gennem det statslige bloktilskud samt gennem statslige refusioner, puljer og fonde.  

 

Endvidere modtager kommunerne indtægter fra andre kommuner, herunder for nogle 

kommuners vedkommende gennem udligning samt betaling fra andre kommuner.  

 

Endelig har kommuner indtægter fra borgerne i form af brugerbetaling samt endelig 

indtægter fra afkast af indestående samt låntagning. 

 

 

 
138 ) Dette kapitel trækker på Lund, Henrik Herløv:  Kommunal udligningsreform truer velfærd, kap. 1. Rapport nr. 65. 

marts 2018. www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Kommunaludligning.pdf  

http://www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Kommunaludligning.pdf
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Figur: Kommunernes vigtigste finansieringskilder. 139 

 

 

 

Som anført er egne indtægter i form af skatter stadig den væsentlige 

finansieringskilde med en andel i 2016 på lidt under 60 pct. af kommunernes samlede 

indtægter. Indkomstskatten er i den forbindelse den væsentligste post, mens 

ejendomsskatterne tegner sig for et mindre beløb.  

Tilskud og udligning udgjorde op mod 20 pct. af kommunernes indtægter. Herudover 

var der driftsindtægter på omkring 14 pct., refusioner udgør omkring 6 pct. og andre 

indtægter resten. 

 

Figur: Kommunernes bruttoindtægter fordelt på type 2008, 2012 og 2016. 140 

 

 
139 ) Kilde: Heeager, Anne og Søren Jermiin Olesen: Kommunaløkonomi. København, 2018. 

140) Kilde: Vejrup, Kevin m. fl: Udligning og tilskud udgør mere end 30 pct. af indtægterne i flere kommuner. DST 

Analyse, 07.11.15. 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=29465  

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=29465
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Skatternes andel af de samlede indtægter er vokset fra 2012 til 2016, mens andelen af 

tilskud og udligning særligt voksede fra 2008 til 2012. 

 

 

2.1.2. Regionernes finansiering. 
 

Regionernes finansieres hovedsageligt af det statslige bloktilskud, som udgør 75 

procent af indtægterne for regionerne.141 

 

Det fordeles mellem regionerne efter aldersmæssige og socioøkonomiske forhold. 

 

Kommunerne medfinansierer en del af regionernes udgifter både inden for 

sundhedsområdet og regional udvikling. Det sociale område fuldt ud finansieret af 

kommunerne. 142 

 

Væsentligt for dette videre kapitel er, at der ikke sker udligningen regionerne imellem 

eller imellem regioner og kommuner. Udligningssystemet er således alene et 

mellemværende imellem kommunerne selv og imellem disse og staten. 

 

 

 

2.2. Det kommunale udligningssystem overordnet set. 

 

 

2.2.1. Udligningssystemet baggrund og formål. 

 
Baggrunden for udligningssystemet er, at der er betydelige forskelle i såvel 

kommunernes udgiftsbehov som indtægtsmuligheder.  

Kommunernes indtægtsmuligheder er forskellige, bl.a. på grund af forskelle i 

befolkningens indkomster. Indkomstforskellene betyder, at kommunerne selv med 

 
141) Jf. Danske Regioner: Bloktilskud. 

https://www.regioner.dk/aftaler-og-oekonomi/oekonomisk-styring/finansiering/bloktilskud  

142) Jf. Danske Regioner: Finansiering fra kommunerne. 

https://www.regioner.dk/aftaler-og-oekonomi/oekonomisk-styring/finansiering/finansiering-fra-kommunerne  

https://www.regioner.dk/aftaler-og-oekonomi/oekonomisk-styring/finansiering/bloktilskud
https://www.regioner.dk/aftaler-og-oekonomi/oekonomisk-styring/finansiering/finansiering-fra-kommunerne
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samme skatteprocent ville få meget varierende skattegrundlag og dermed igen 

forskellige skatteindtægter pr. indbygger.  

Og kommunernes udgiftsbehov er også forskellige som følge af forskelle i 

befolkningens alderssammensætning og i socioøkonomisk status. Fx er der typisk er 

flere udgifter knyttet til børn og ældre end til personer i den erhvervsaktive alder. 

Ligesom nogle kommuner har flere borgere med sociale problemer, som er mere 

udgiftskrævende, end andre kommuner.143 

Udligningssystemet formål er på denne baggrund at sikre kommunerne nogenlunde 

ensartede økonomiske vilkår, så det er muligt for kommunerne at finansiere 

nogenlunde samme serviceniveau ved nogenlunde samme skatteprocent.  

 

Den kommunale udligning sker på baggrund af parametre for de enkelte kommuners 

udgiftsbehov henholdsvis indtægtsmuligheder. 

Udgiftsbehovet påvirkes som nævnt af aldersfordelingen i kommunen. I 

udligningssystemet er der derfor defineret en række indikatorer, der afspejler 

udgiftsbehovet. Udover aldersfordelingen er der i opgørelsen af udgiftsbehovet også 

defineret en række socioøkonomiske indikatorer,  

De socioøkonomiske kriteriers vægt er over en årrække - indtil 2020 - blevet forøget 

hvert år med ¼ procentpoint, mens de demografiske kriteriers er blevet nedsat 

tilsvarende.144 

I 2018 indgik det demografiske udgiftsbehov med en vægt på 67,25 pct., mens det 

socioøkonomiske udgiftsbehov indgik med en vægt på 32.75 pct.  

 

 
2.2.2. Udligningens betydning i den kommunale økonomi. 
 

Udligning udgør omkring 20 pct. af kommunernes indtægter og udgør således en 

betydelig del af finansieringen af den kommunalt leverede velfærd. Og eftersom 

 
143) Jf. Økonomi – og Indenrigsministeriet: Tilskud og udligning.  

https://oim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/tilskud-og-udligning/  

144 ) Jf. Kommunal udligning 2018, s. 12. 

https://oim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/tilskud-og-udligning/
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regeringerne i det seneste 10 år har lagt en økonomisk benlås om stigning i 

kommunernes udgifter og indtægter, er de eksisterende midler og fordelingen heraf, 

herunder udligning, blevet stadigt mere vigtige for kommunerne.  

 

Den kommunale udligning finansieres for størstedelens vedkommende igennem det 

statslige bloktilskud, herudover er et mindre antal kommuner - primært i 

Nordsjælland - nettobidragsydere.   

 

Samlet set flytter udligningssystemet midler fra rige til fattige kommuner (i 2018 17,2 

mia. kr.) og fra hovedstad til provinskommuner (i 2018 13,3 mia. kr.).  

 

Der flyttes også midler fra mere udviklede kommuner til ø-kommuner, 

udkantskommuner og socialt/etnisk belastede kommuner.  

 

 

 

 

2.3.  Indretningen af udligningssystemet indtil 2020. 
 

 
2.3.1.  Nettoudligning. 
 

Udligningen foregik indtil 2020 som såkaldt nettoudligning. Det betyder, at 

udligningen beregnedes ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller 

underskud.  

Det strukturelle overskud eller underskud opgjordes som forskellen mellem en 

kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra 

en gennemsnitlig skatteprocent.  

Det strukturelle overskud eller underskud var udtryk for en kommunes samlede 

økonomiske situation, hvor der var taget hensyn til både udgiftsbehov og 

beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller underskud viste således, om 
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en kommune var i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med 

en gennemsnitlig skatteprocent. 145 

 

 

2.3.2.  Tre udligningsordninger indtil 2020. 
 

Udligningssystemet bestod indtil 2020 af et bloktilskud samt en landsudligning, en 

hovedstadsudligning og en tilskudsordning for kommuner med højt strukturelt 

underskud. 

 

Tabel: Oversigt over udligningsordninger. 146 

 

 

 

 
145) Jf. Økonomi – og indenrigsministeriet: Tilskud og udligning for kommunerne. 

https://oim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/tilskud-og-udligning/tilskud-og-udligning-for-

kommunerne/  

146) Kilde: Kommunal udligning og generelle tilskud 2018, s. 6. 

https://oim.dk/media/18753/kommunal_udligning_og_generelle_tilskud_2018_pdfa.pdf  

https://oim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/tilskud-og-udligning/tilskud-og-udligning-for-kommunerne/
https://oim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/tilskud-og-udligning/tilskud-og-udligning-for-kommunerne/
https://oim.dk/media/18753/kommunal_udligning_og_generelle_tilskud_2018_pdfa.pdf
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2.3.3.  Hovedstadsudligningen og ”provinsudligning”. 
 
Hovedstadsudligningen var en mellemkommunal udligningsordning for kommunerne 

i hovedstadsområdet og omfordelte alene mellem kommunerne her.  

I 2017 betalte 14 kommuner til hovedstadsudligningen og 20 modtog penge. 147 

Mens hovedstadsudligningen alene vedrørte kommuner i hovedstadsområdet, 

omfattede udligning til kommuner med højt strukturelt underskud alene kommuner i 

provinsen - udenfor hovedstadsområdet. Hvorfor den også benævntes 

”provinsudligning”. 

Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud ydedes til kommuner, der i 

landsudligningen havde et strukturelt underskud pr. indbygger, som oversteg 95 pct. 

af det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger. Tilskuddet ydedes pr. indbygger 

med 32 pct. at den del at kommunens strukturelle underskud pr. indbygger, som 

oversteg denne grænse.  

De fleste provinskommuner fik del i ordningen, men den var alligevel mindre givtig 

end det umiddelbart kunne synes.  

Det skyldtes at modtagende kommuner jo kun fik af de 5 procent, som deres 

underskud oversteg det landsgennemsnitlige underskud pr. indbygger og kun 32 

procent heraf igen.  

 

 

 

 
147) Jf. Ullum, Arne: Forstå udligning til hovedstad – og provinskommuner på fem minutter. 
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Kap. 3. Problemer i og kamp om udligningssystemet 2015 

- 2020.  

148 

I det følgende kapitel analyseres de problemer i udligningssystemet, som opstod 

gennem 10´erne og for den kamp om fordelingen gennem udligningssystemet, som 

herefter efterhånden opstod mellem forskellige fraktioner af kommuner.  

I første afsnit gennemgås de problemer i udligningssystemet, som 

refusionsomlægningen i 2015 skabte. 

Videre præsenteres i andet afsnit for det såkaldte ”Finansieringsudvalgs” analyse og 

forslag til løsning heraf i 2018 

Videre kortlægges i tredje afsnit den kamp mellem forskellige kommunale fraktioner, 

som under VLAK – regeringen blev udløst af udsigten til en reform. 

 

 

3.1.  Refusionsomlægningen i 2015. 
 
 

Baggrunden for, at en omlægning af udligningssystemet i de senere år har stået på 

den politiske dagsorden, var ikke mindst den reform, som blev aftalt i 2015 for 

statslige refusion til kommunerne af beskæftigelsesrelaterede offentlige ydelser 

(dagpenge, kontanthjælp o.l.). Reformen trådte i kraft 2015 for nye tildelinger af 

disse ydelser.  

 

Refusionsreformen indebar, at de hidtil forskellige refusionssatser for forskellige 

overførselsindkomster herefter blev gjort ensartede samt ikke mindst, at den statslige 

 
148 ) Dette kapitel trækker på Lund, Henrik Herløv:  Kommunal udligningsreform truer velfærd, kap. 1. Rapport nr. 65. 

Marts 2018. www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Kommunaludligning.pdf  

http://www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Kommunaludligning.pdf
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refusion nedtrappedes over tid for i øget grad at ”motivere kommunerne til at få 

ledige i beskæftigelse”. 149 

 

Reformen indebar, at kommunernes udgifter til en række overførselsindkomster på 

arbejdsmarkeds – og socialområdet steg. Kommunerne kompenseredes samlet herfor 

gennem en tilsvarende forhøjelse af bloktilskuddet.  

 

For at kompensere de enkelte kommuner for ændret byrdefordeling som følge af 

reformen gennemførtes endvidere forskellige foreløbige ændringer i 

udligningssystemet, bl.a. en forhøjelse af det generelle udligningsniveau i 

landsudligningen fra 58 til 61 pct. og en forstærket udligning for kommuner med højt 

strukturelt underskud, således at grænsen herfor nedsattes fra 100 til 95 pct. af 

landsgennemsnittet.  

 

 

 

3.2. Finansieringsudvalgets analyse af udfordringerne i det 
aktuelle udligningssystem. 
 

Men for at finde mere varige løsninger fik det såkaldte ”Finansieringsudvalg” i 

Indenrigs – og Økonomiministeriet i 2016 til opgave i løbet af et par år at undersøge 

og fremsætte forslag til en permanent tilpasning af udligningssystemet, herunder 

navnlig vedrørende at indarbejde det såkaldte beskæftigelsestilskud i den generelle 

udligning og nedjustere den såkaldte udlændingeudligning. 150 

Finansieringsudvalgets afrapportering med analyse af og forslag til tilpasning af 

udligningssystemet forelå feb. 2018. 151 

 
149) Jf.  Beskæftigelsesministeriet: Refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet.  Feb. 2015. 

http://bm.dk/da/Aktuelt/Politiske%20aftaler/Refusionssystemet%20og%20tilpasninger%20i%20udligningssystemet.as

px  

150) Jf. Økonomi – og Indenrigsministeriet: Finansieringsudvalget. 

https://oim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/finansieringsudvalget/  

151) Kilde: Finansieringsudvalgets afrapportering, feb. 2018- 

https://oim.dk/media/15720/finansieringsudvalgets-rapport-om-et-nyt-tilskuds-og-udligningssystem.pdf  

http://bm.dk/da/Aktuelt/Politiske%20aftaler/Refusionssystemet%20og%20tilpasninger%20i%20udligningssystemet.aspx
http://bm.dk/da/Aktuelt/Politiske%20aftaler/Refusionssystemet%20og%20tilpasninger%20i%20udligningssystemet.aspx
https://oim.dk/arbejdsomraader/kommunal-og-regionaloekonomi/finansieringsudvalget/
https://oim.dk/media/15720/finansieringsudvalgets-rapport-om-et-nyt-tilskuds-og-udligningssystem.pdf
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Vedrørende beskæftigelsestilskuddet konstaterede udvalget, at det for nogle 

kommuner kunne få betydelige økonomiske konsekvenser at lægge det ind i den 

generelle udligning. Byrdefordelingskonsekvensen ville ganske vist for de fleste 

kommuner være mindre end 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget. Men for 13 kommuner 

ville gevinsten være større og for 22 kommuner vil tabet være større end de 0,2 pct.  

Vedrørende udlændingeudligningen havde der efter Finansieringsudvalgets opfattelse 

dels været tale om for høje satser, dels om at udlændinges uddannelse ikke havde 

været registreret korrekt, hvilket havde medført at højtuddannede udlændinge havde 

udløst sociale tilskud, som om de var uden uddannelse. Udvalget foreslog derfor en 

nedjustering af udlændingeudligningen gennem en satsnedsættelse og en 

statistikrevision.  

Begge dele ville medføre, at større bykommuner med mange ledige og/eller 

udlændinge tabte og land – og udkantskommuner med få indvandrere vandt. Især 

Københavns kommune og kommuner på den såkaldte ”Vestegn” ville tabe på grund 

af både højere ledige og stor andel af indvandrere og flygtninge og efterkommere. 

 

 

3.3. Kamp mellem forskellige kommunegrupperinger om 
fordelingen af udligningsmidlerne. 
 

Men når krybben er tom, bides hestene.  

På grund af den stramme statslige økonomiske styring af kommunerne skærpedes 

kampen mellem kommunerne indbyrdes om fordelingen af de knappe midler. Således 

udløste udsigten til ændringer i udligningssystemet en kamp mellem forskellige 

kommunegrupperinger om at præge dagsordenen for tilpasningen og ikke mindst 

løsningsmodellerne. 

En sammenslutning af landkommuner i ”Rimelig Udligning. Nu” 152 argumenterede 

for omlægning af landsudligningen til fordel for provinsen. Dels pegede man på, at de 

demografisk betingede udgifter underudlignes i forhold til de faktiske udgifter til 

ugunst for landkommunerne (i provinsen), dels fremførte man, at også de socio – 

 
152) Favrskov, Hedensted, Syddjurs, Silkeborg, Skanderborg og Odder kommuner: Rimelig udligning. Nu 

http://rimeligudligning.nu/  

http://rimeligudligning.nu/
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økonomiske kriterier dårlige afspejlede landkommunernes sociale problemer. Man 

krævede ændring heraf, hvilket ville flytte 6,7 mia. kr. primært fra 

hovedstadskommuner til land – og udkantskommuner. 

Herudover kritiserede en bredere sammenslutning af provinskommuner i ”Bedre 

Balance. Nu” 153 den særlige hovedstadsudligning for at indebære forfordeling af 

provinskommunerne. Man krævede denne ordning ophævet som særlig ordning for 

hovedstadsområdet og i stedet indført som generel forhøjelse af landsudligning fra 61 

pct. til 88 pct., hvilket man regner med vil flytte 2½ - 3 mia. kr fra 

hovedstadsområdet ud til provinskommunerne. 

Heroverfor forsøgte hovedstadskommunerne i ”Stop Forskelsbehandlingen. Nu” 154 at 

gå til modangreb med krav om, at der skulle sættes en stopper for, at flere end de 

nuværende 13,3 mia. kr. flyttes fra hovedstad til provins. Tværtimod ønskede man 

landsudligningen sat ned igen fra 61 til 58 pct., hvilket ville betyde flere penge i 

bloktilskud pr. borger til de befolkningsrige hovedstadskommuner (samt til store 

provinsbyer). 

 

 

 

 

 
153) Esbjerg, Herning, Hjørring, Holstebro, Odsherred, Randers, Vordingborg og Aarhus kommuner: Bedre balance. Nu 

http://www.bedrebalance.nu/  

154) 34 hovedstadskommuner: Stop forskelsbehandlingen.nu 

http://stopforskelsbehandlingen.nu/  

http://www.bedrebalance.nu/
http://stopforskelsbehandlingen.nu/
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Kap. 4. VLAK´s og S – regeringens reformudspil og 
forhandlingerne herom.  
 
I det følgende kapitel analyseres udspil til reform af udligningssystemet og 

forhandlingerne herom. 

I første afsnit gennemgås (kort) VLAK s strandede reformforsøg i 2018.  

 

Videre præsenteres i andet afsnit mere udførligt S – regeringens reformudspil. 

 

Herefter gennemgås i tredje afsnit (kort) forhandlingerne herom. 

 

 

4.1. VLAK s strandede reformforsøg i 2018. 
 
155 

 

Efter Finansieringsudvalgets rapport gjorde VLAK – regeringen med udgangspunkt 

heri i foråret 2018 et forsøg på at forhandle en reform af udligningssystemet hjem. 

 

VLAK – regeringen opstillede dog ikke et samlet forslag til udligningsreform, men 

fremlagde alene Finansieringsudvalget forskellige løsningsmodeller til forhandling. 

 

 

 

4.1.1.  Løsningsmodellerne. 
 

Finansieringsudvalget havde i sin rapport opstillet 5 modeller for tilpasning af 

udligningssystemet. 

 

 
155 ) Dette afsnit trækker på Lund, Henrik Herløv:  Kommunal udligningsreform truer velfærd, kap. 1. Rapport nr. 65. 

marts 2018. www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Kommunaludligning.pdf  

http://www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Kommunaludligning.pdf
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Fælles for alle disse modeller var, at man videreførte de foreløbige tilpasninger af 

udligningssystemet efter refusionsreformen med samt nogle yderligere generelle 

tilpasninger, endvidere indarbejdedes beskæftigelsestilskuddet i det generelle 

udligningssystem, udlændingeudligningen skulle nedjusteres og endelig 

gennemførtes en statistikrevision og en nedjustering af udlændingeudligningen. 

Forskellen lå i graden og fordelingen af byrden ved ændringerne. 

 

Tabel: Oversigt over Finansudvalgets 5 modeller og udvalgte fokusområder: 

Beskæftigelse, udlændinge. 156 

 

 De to første (1+2) skød udvalget dog selv ned.  De resterende ”hoved” modeller 

(model 3-5) var således de, som stod til politisk forhandling. 

 

De 3 modeller havde imidlertid vidt forskellig byrdefordelingseffekt.  

Model 3 var den, hvor tilpasningerne af udligningssystemet fik lov at slå mest 

”rendyrket” igennem. Det ville i kraft af navnlig ændringerne vedr. 

udlændingeudligningen give tab til større bykommuner med mange indvandrer 

og/eller ledige, men være til gevinst for især land og udkantskommuner med få ditto. 

Model 3 ville hermed også være en gevinst for provinsen, men ramme 

hovedstadsområdet hårdt, især Københavns kommune og Vestegnen. 

I forhold hertil foreslog Finansieringsudvalget i de to andre modeller forskellige tiltag 

til at mildne denne effekt for kommuner i hovedstadsområdet, som jo i model 3 ville 

komme til at betale gildet.  

 
156) Kilde: Torben K. Andersen og Jens Reiermann, Ugebrev Mandag Morgen 4. marts 2018 

https://www.mm.dk/forfatter.aspx?id=92
https://www.mm.dk/forfatter.aspx?id=70
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Model 4 mildnede virkningerne navnlig for kommunerne på Vestegnen og for 

København og Århus igennem en mere afdæmpet nedjustering af 

udlændingeudligningen end i model 3.  

Model 5 mildnede derimod byrdefordelingseffekten for de nordsjællandske 

kommuner gennem et højere statsligt bloktilskud pr. borger. 

 

 

4.1.2.  Forhandlinger løb ud I sandet. 
 

Men reformforsøget ende resultatløst. For det første var der stærk uenighed mellem 

de mulige aftalepartnere DF og Socialdemokratiet. DF var tilhænger af mest mulig 

omfordeling til provinsen (model 3) 157, mens S på den anden side ønskede at mildne 

effekten af nedjusteringen af udlændingeudligningen for kommunerne på Vestegnen 
158 samt København og Århus (model 4). 159 

Men for det andet – og nok så afgørende – var regeringen selv splittet, idet LA 160 og 

K 161 ønskede at mildne byrdefordelingseffekten mest for de nordsjællandske 

kommuner (model 5), mens omvendt Venstre var mest lun på omfordeling fra 

hovedstadsområdet til provinsen (model 3). 162 

 
157) Jf. Ullum, Arne: DF stiller krav om ændret udligning. NB Økonomi, 29.11.17 

https://nb-okonomi.eu/2017/11/29/df-stiller-krav-aendret-udligning-ved-finanslovsforhandlinger/  

158Jf. Ullum, Arne: S vil prioritere fattige provinskommuner ved udligningsreform. NB Økonomi, 18.01.18 

https://nb-okonomi.eu/blog/2018/01/10/socialdemokratiet-prioritere-fattige-provinskommuner-ved-

udligningsreform/  

159) Jf. Rosenkilde, Kim: Regeringen vil tage en lille milliard fra København og give den til provinsen. Altinget, 22.02.18. 

https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/regeringen-vil-tage-en-lille-milliard-fra-koebenhavn-og-give-til-provinsen  

160) Ullum, Arne: ”Minister: Det bliver ikke en stor udligningsreform”. NB Økonomi, 16.08.17 

https://nb-okonomi.eu/2017/08/16/minister-ikke-stor-udligningsreform/  

161I Jf. Ullum, Arne: Minister vil afslutte udligningsreform inden Påske. NB Økonomi, 22.02.18 

https://nb-okonomi.eu/2018/02/22/minister-vil-afslutte-udligningsforhandlinger-inden-paaske/  

162) Jf. Rosenkilde, Kim: Derfor er ingen løsning også en slags løsning. Altinget, 18.04.18 

https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/derfor-er-ingen-udligningsaftale-er-ogsaa-en-loesning  

https://nb-okonomi.eu/2017/11/29/df-stiller-krav-aendret-udligning-ved-finanslovsforhandlinger/
https://nb-okonomi.eu/blog/2018/01/10/socialdemokratiet-prioritere-fattige-provinskommuner-ved-udligningsreform/
https://nb-okonomi.eu/blog/2018/01/10/socialdemokratiet-prioritere-fattige-provinskommuner-ved-udligningsreform/
https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/regeringen-vil-tage-en-lille-milliard-fra-koebenhavn-og-give-til-provinsen
https://nb-okonomi.eu/2017/08/16/minister-ikke-stor-udligningsreform/
https://nb-okonomi.eu/2018/02/22/minister-vil-afslutte-udligningsforhandlinger-inden-paaske/
https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/derfor-er-ingen-udligningsaftale-er-ogsaa-en-loesning
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Ikke mindst i kraft af splittelsen i regeringen selv lykkedes det derfor ikke blive enige 

og regeringen meldte i 2018 pas, hvad angår en reform af udligningssystem. Man 

gennemførte alene forskellige kortsigtede ”lappeløsninger”. 

 

 

 

4.2. S - regeringens reformudspil. 163 
 

Problemerne i udligningssystemet forblev imidlertid således grundlæggende set 

uløste og presset for en reform voksede hermed. 

S - regeringens udspil til et nyt udligningssystem i 2020 skal ses på denne baggrund. 

 

 

4.2.1.  Hovedtræk af S – regeringens reformudspil. 
 
S – regeringens udspil til udligningsreform i 2020 indeholdt følgende hovedpunkter: 

Forslag, der får Danmark til at hænge bedre sammen: 

• En fælles landsudligning: Hovedstadsudligning og provinsudligning afskaffes 
164 

• Nyt hovedstadstilskud målrettet udsatte hovedstadskommuner, finansieret af 

bidrag fra alle hovedstadskommuner og et ekstra bidrag fra de mest velhavende 

kommuner  165 

 
163) S – regeringen: Råd til velfærd i alle kommuner – mere retfærdig udligning”. Social – og Indenrigsministeriet, jan. 

2020. https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/  

164) JF. S – regeringens udspil, s. 16 ff. 

. https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/ 

165) JF. S – regeringens udspil, s. 17, 1. spalte. 

. https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/ 

https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/
https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/
https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/
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• En milliard kroner målrettet udsatte yderkommuner 

• Et knæk i selskabsskatteudligningen 166 

• Øget refusion i dyre socialsager 167 

 

Forslag der skaber mere retfærdig udligning: 

• Loft over rabat til mest velhavende kommuner i overudligningsordning 168 

• Et nyt kriterie for middellevetid 169 

• Flere penge til kommuner med mange svage ældre 

• Støtte vægt på sociale udgiftsbehov 170 

• Nuværende boligkriterier erstattes med to nye mere tidssvarende kriterier: Et 

for almene boliger og en for billig, privat udlejning 171 

• Au pairs skal ikke udløse tilskud 172 

• Kommuner, som skal bidrage mere, kan vælge at sætte skatten op 173 

 

 
166) JF. S – regeringens udspil, s. 17, 2. spalte. 

. https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/ 

167) JF. S – regeringens udspil, s. 18, 1 - 2. spalte. 

. https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/ 

168) JF. S – regeringens udspil, s. 22, 1. spalte. 

. https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/ 

169) JF. S – regeringens udspil, s. 22, 2. spalte, foroven. 

. https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/ 

170) JF. S – regeringens udspil, s. 22, 2. spalte forneden. 

. https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/ 

171) JF. S – regeringens udspil, s. 23, 1. spalte foroven. 

. https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/ 

172) JF. S – regeringens udspil, s. 23, 1. spalte forneden. 

. https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/ 

https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/
https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/
https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/
https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/
https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/
https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/
https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/
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Forslag, der løser bundne opgaver  

• Kriterium for faldende indbyggertal stabiliseres ved at blive beregnet som 

gennemsnit over tre år 174 

• Beskæftigelsestilskuddet omlægges til generel udligning 175 

• Moderat justering af udlændingeudligningen med – 0,9 mia. kr. 176 

• Datagrundlag gøres mere robust 177 

 

 

4.2.2.  Udspillets fordelingsvirkninger i 2021 og frem 
 
S – regeringens udspil til reform af udligningssystemet fra januar 2020 forsøgte i 

forhold til Finansieringsudvalgets foran nævnte 3 hovedmodeller at etablere en 

syntese mellem 3 og 4. 

På den ene side ville man omfordele fra hovedstadsområdet til provinsen, men på den 

anden side ville man også udbygge omfordelingen fra rige (Nordsjællandske) til 

fattige (Vestegns-) kommuner. 

For at maksimere det beløb som kan omfordeles fra by til land foresloges 

hovedstadsudligning (og provinsudligning) afskaffet, således at der fremover kun var 

en fælles landsudligning.  

 
173) JF. S – regeringens udspil, s. 23, 2. spalte foroven. 

. https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/ 

174) JF. S – regeringens udspil, s. 26, 1. spalte på midten. 

. https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/ 

175) JF. S – regeringens udspil, s. 26, 1. spalte nederst. 

. https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/ 

176) JF. S – regeringens udspil, s. 26, 2. spalte for neden. 

. https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/ 

177) JF. S – regeringens udspil, s. 27, 1. spalte øverst. 

. https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/ 

https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/
https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/
https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/
https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/
https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/
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Med dette forslag flyttede S – regeringens udspil for det første 1,4 mia. kr. fra 

hovedstadsområdet til landets øvrige kommuner. Endvidere flyttes under et 600 mio. 

kr. fra bykommuner til landkommuner.  

Men for det andet flyttede penge fra rige til fattigere kommuner. Af de 1.4 mia. kr. 

skulle 600 mio. kr. komme fra landets fem mest velhavende kommuner: Gentofte, 

Rudersdal, Hørsholm, Lyngby – Taarbæk og Dragør.  

Endelig skulle staten med SD – regeringens udspil putte flere penge i udligningen. 

Staten skulle bidrage med + 500 mio. kr. til puljen til land – og provinskommuner. 178 

 

Figur: Omfordeling mellem kommuner. 179 

 

 

 
178) JF. S – regeringens udspil, s. 10, 1.og 2.  spalte. 

. https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/ 

179) Kilde:  S – regeringens udspil, s. 11. 

. https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/ 

https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/
https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/
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Og med en kun moderat reduceret udlændingeudligning holdt S – udspillet samtidig 

hånden over Vestegnskommunerne – og i et vist omfang også Københavns 

Kommune. 

 

4.2.3.  Vurdering af udspillet. 
 

S – regeringens udspil må på den ene side anerkendes for en række positive 

elementer. 

For det første må udspillet anerkendes for, at velhavende kommuner skulle bidrage 

mere til udligningen til fordel for landkommuner og fattigere hovedstadskommuner. 

For det andet må udspillet anerkendes for at søge at skærme vestegnskommunerne 

med deres store byrde vedr. integration af indvandrere og efterkommere mod et alt 

for voldsom smæk som følge af justeringen af udlændingeudligningen. 

For det tredje må udspillet anerkendes for på nogle punkter at bidrage til en mere 

socialt retfærdig udligning, fx med indførelse af kriterie for middellevetid og øget 

vægt på sociale kriterier. 

MEN: Der var også kritisable og negative træk i udspillet. 

For det første må det kritiseres, at udover store og velhavende bykommuner skulle i 

alt 27 bykommuner bidrage til omfordeling til landet. Det betød, at en lang række 

ikke - velhavende kommuner ville blive frataget midler til velfærd. 

For det andet – og i forlængelse af ovenstående – må S – regeringens udspil kritiseres 

for, at det statslige bidrag til udligningen øgedes for lidt til at give velfærden i 

kommunerne generelt et substantielt løft. 

 

 

4.3. Forhandlingerne. 
 
Forhandlingerne om udligningsreformen foregik hovedsageligt mellem S og Venstre 

– de to store borgmesterpartier. 
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Udover en masse ligegyldige skærmydsler og spil navnlig om fejl i beregninger har 

forhandlingerne været præget af Venstres ”ultimative” krav:  

- at reformen ikke måtte føre til stigende skatter,  

- at staten derfor skulle bidrage med flere midler (i alt 2 mia. kr mere) til reformen 

 -at udlændingeudligningen skulle halveres. 

- og at det særlige finansieringstilskud på 3½ mia. kr. skulle permanentgøres. 

 

Krav, hvoraf regeringen på et tidspunkt accepterede de fleste, for at få et forlig med 

Venstre. 
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Kap. 5. Aftalen om et nyt udligningssystem og 
fordelingsvirkningerne heraf kommunerne imellem.  
 
 
I det følgende kapitel analyseres den indgåede aftale om reform af 

udligningssystemet. 

Indledningsvist kortlægges i først afsnit aftalens vigtigste konsekvenser for 

fordelingen af udligningsmidler kommunerne imellem. 

Videre diskuteres i andet afsnit, hvem de politiske vindere af aftalen er? 

Og endelig belyses i tredje afsnit kort udmeldingen fra Indenrigsministeriet vedr. den 

samlede virkning af udligningsreform i 2021. 

 

 

5.1. Udligningsaftalens kommunaløkonomiske og politiske 
resultater. 
 
 
 

5.1.1.  Mindre omfordeling fra rige til fattigere kommuner end i 
regeringens udspil. 
 

I den endelige aftale om et nyt udligningssystem er graden af omfordeling fra rigere 

til fattigere kommuner reduceret i forhold til S – regeringens udspil.  

  

Navnlig i kraft af nedlæggelsen af den særlige hovedstadsudligning betaler 

kommuner i Hovedstadsområdet, navnlig i Nordsjælland, nu rundt regnet en milliard 

kroner mere til fattigere kommuner i provinsen. 180  Det var i S – regeringens udspil 

1,4 mia. kr. 

 

 
180) Jf. Bilag til aftalen om udligningsreform: Samlet virkning og sortering. 

https://fm.dk/media/17903/udligningsreform-samlet-virkning-og-sortering.pdf  

https://fm.dk/media/17903/udligningsreform-samlet-virkning-og-sortering.pdf
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De seks kommuner der skal af med mest i forhold til tidligere er:181 

• København: 465,7 millioner kroner 

• Gentofte: 164 millioner kroner 

• Rudersdal: 115,3 millioner kroner. 

• Aarhus: 78,3 millioner kroner 

• Greve: 54,1 millioner kroner 

• Skanderborg:42,8 millioner kroner. 

 

De seks kommuner der får mest i forhold til tidligere er: 

• Guldberg’s: 120,2 millioner kroner. 

• Vejle’’’: 115,7 millioner kroner. 

• Næsved: 110,5 millioner kroner. 

• Kalundborg: 103,09 millioner kroner. 

• Vordingborg: 97,1 millioner kroner. 

 

 

5.1.2.  Øget omfordeling fra by til land. 
 

Til gengæld giver den endelige aftale i forhold til S – regeringens udspil en øget 

omfordeling fra by til land. I varig virkning indebærer reformen følgende 

forskydninger: 

• Bykommuner mister samlet set 941 mio. kroner årligt, når reformen er 

indfaset. 

• Landkommuner får 1427 mio. kroner årligt. 

• Yderkommuner får 623 mio. kroner årligt. 

• Mellemkommuner får 590 mio. kroner årligt. 

 

 

 
181) Jf. Bilag til aftalen om udligningsreform: Samlet virkning og sortering. 

https://fm.dk/media/17903/udligningsreform-samlet-virkning-og-sortering.pdf  

og jf. Mørk, Mads Berner Og Magnus Bjerg: Skal din kommune betale eller modtage flere penge. TV2, 05.05.20 

https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-05-05-se-kortet-skal-din-kommune-betale-eller-modtage-flere-penge 

https://fm.dk/media/17903/udligningsreform-samlet-virkning-og-sortering.pdf
https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-05-05-se-kortet-skal-din-kommune-betale-eller-modtage-flere-penge
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5.1.3.  Flere statslige midler i udligningen. 
 

Forøgelsen af omfordelingen til land fremkommer først og fremmest ved, at staten i 

den endelige aftale lægger flere penge i udligningen. Hvor S – regeringen havde lagt 

op til, at det statslige bidrag til udligningen skulle øges med ½ mia. kr, er dette i den 

endelige aftale varigt vokset til 5,5 mia. kr. 182 Heraf udgjorde dog det særlige 

finansieringstilskud 3½ mia, hvilket var penge kommunerne i forvejen fik.  

Figur:  Ændringen af udligningen efter den nye udligningsreform i forhold til 

tidligere udligning – varig virkning i 2025.  183 

 

 
182) Finansministeriet og Indenrigsministeriet: Fakta ark om ”Statslig finansiering”, 05.05,20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/  

183) Kilde:  Kåre Kildall Rysgaard: Byboere skal betale rundt regnet en milliard til landboere. Dr., 07.05.20. 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/byboere-skal-betale-rundt-regnet-en-milliard-kroner-til-landboere  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
mailto:krd@dr.dk
https://www.dr.dk/nyheder/indland/byboere-skal-betale-rundt-regnet-en-milliard-kroner-til-landboere
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Netto er det således årligt to milliarder kroner, der er nye penge til kommunerne. 184 
 

 
5.1.4.  Mærkbar forringelse for kommuner (i hovedstadsområdet) 

med store integrationsudgifter. 

 
 

Til gengæld faldt S – regeringens forsøg på at skærme Vestegnskommunerne gennem 

en begrænset reduktion i udlændingeudligningen til jorden. 

 

S – regeringen havde lagt op til en reduktion på lidt over ½ mia. kr., men måtte i den 

endelige aftale acceptere en halvering af udlændingeudligningen. 

 

Hvilket især rammer Vestegnskommunerne samt Københavns kommune. 

 

 

 

5.2.  Politiske resultater. 
 

 

 

5.2.1.  Venstre en vinder ved reformaftalen. 

 

Partipolitisk må det, at det overhovedet lykkedes at lande en aftale, i sig selv vel 

betegnes som en slags sejr for S – regeringen, som fik landet en reform, hvor den 

borgerlige VLAK – regeringen fejlede. 

 

Også på plussiden kan regeringen medregne, at man med aftalen om et nyt 

udligningssystem får løst en række funktionsproblemer i udligningssystemet.  

 

Regeringen kan også regne det som en delvis sejr, at det lykkedes at fastholde, at de 

mest velhavende kommuner SKAL bidrage mere til udligningen om end man solgte 

ud på omfanget heraf. 

 
184) Jf. Tofte, Lise Rønn: 5 centrale punkter i udligningsreformen, s. 3 for oven. Dr.dk, 05.05.20. 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/forstaa-udligningsreformen-her-er-5-centrale-punkter  

 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/forstaa-udligningsreformen-her-er-5-centrale-punkter
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De politiske forhandlinger om udligningsreformen må dog i større udstrækning 

betegnes som navnlig en sejr for Venstre. 

 

Venstre fik: 

- reduceret merbidragene fra rige nordsjællandske kommuner 

- fik betydeligt flere statslige midler i udligningen 

- fik herigennem øget udligningen til (venstre)kommunerne i provinsen 

- og fik givet S et nederlag hvad angår udlændingeudligningen og 

Vestegnskommunerne. 

 

 

 

 

5.2.2.  Sejr for provinskommunerne i ”Bedre Balance”. 

 

 

Set kommunalpolitisk, nærmer bestemt i forhold til fraktionerne iblandt kommunerne 

selv, må den endelige aftale om reform af udligningssystemet betegnes som en sejr 

for provinskommunerne i ”Bedre balance”.  

 

Deres hovedmål var – som fremgået – at afskaffe hovedstadsudligningen og fordele 

penge herfra til resten af landet. 185  

 

På trods af hovedstadskommunernes modstand og forsøg på modspil gennem 

”Rimelig udligning.nu” lykkedes provinsoffensiven. 

 

Det indfriede allerede S – regeringens udspil og det er også indeholdt i ”Aftalen om 

et nyt udligningssystem 

 

 
 

5.3.  Indenrigsministeriets udmelding af kommunal udligning i 
2021, inkl. Covid – 19 konsekvenser. 
 

 
185) Jf. Rosenkilde, Kim: Den jyske udligningslobby tog reformens største stik. Altinget, 13.05.20. 

https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/den-jyske-udligningslobby-tog-reformens-stoerste-stik 

https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/den-jyske-udligningslobby-tog-reformens-stoerste-stik
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I foregående afsnit er beskrevet og analyseret udligningsreformens varige virkning. 

Denne er imidlertid forskellig fra virkningen i 2021. 

For det første er forhøjelsen af det statslige finansieringsbidrag til udligningen større i 

2021 og i årene frem til og med 2025 end i varig virkning. 

 

Figur: Øget statslig finansiering af kommunerne gennem nye udligningsreform. 186 
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For det andet er bloktilskuddet, som fordeles gennem udligningssystemet, markant 

forhøjet i 2021 som følge af den stigende ledighed under Corona - krisen. 

Som en konsekvens heraf er der i 2021 helt overordnet ingen kommuner, der i kroner 

og øre får færre penge eller skal af med flere penge. 187 

 

 
186) Finansministeriet og Indenrigsministeriet: Fakta ark om ”Statslig finansiering”, 05.05,20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/  

187) Jf. Jensen, Thomas Klose:” Hvad den enkelte kommune mister i udligning og tilskud”. Dr.dk, 02.07.20. 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/saa-forkert-ramte-ministeriets-store-udligningsregnestykke  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/aftale-om-et-nyt-udligningssystem/
https://www.dr.dk/nyheder/indland/saa-forkert-ramte-ministeriets-store-udligningsregnestykke


99 
 
 

 

Kap. 6. Kritisk diskussion af aftalen om nyt udlignings-
system. 
 

 

I det følgende fremhæves først positive aspekter af udligningsreformen med hensyn 

til velfærden.  

 

Dernæst peges på mindre gode sider ved reformen i relation hertil. 

Og sidst gives en overordnet vurdering af, i hvilket omfang reformen bidrager til et 

større løft af velfærden 

 

6.1.  Positive elementer i udligningsreformen. 
 

 

Det må anerkendes som positivt i aftalen om et nyt udligningssystem, at der for det første 

hermed sker en stærkere regional udligning, idet landkommuner, mellemkommuner og 

yderkommuner samlet får 2,6 mia. kr. mere årligt. Heraf bidrager bykommuner med op mod 

950 mio. kr. 188 Herved vil nogle af disse – om end langtfra alle – kunne forbedre vedfærden 

ved bedre at kunne udfylde servicerammen.  

Herved vil nogle af disse – om end langtfra alle – kunne forbedre vedfærden ved 

bedre at kunne udfylde servicerammen. 

Det må endvidere for det andet – og navnlig - anerkendes som positivt, at aftalen om 

nyt udligningssystem øger det statslige bidrag til udligningssystemet til varigt 5,5 

mia. kr, hvor der oprindeligt af S – regeringen blev foreslået øget med ½ mia. kr. Heri 

indgår dog en permanentgørelse af det finansieringstilskud på 3½ mia. kr., som 

kommunerne fik i forvejen. Netto tilføres kommunerne således 2 mia. kr. i nye penge. 

En positiv følgevirkning af det øgede statstilskud er, at det hermed bliver kun 24 

kommuner, som skal spare på deres velfærd for at betale øget udligning til andre kommuner 

for at øge udligningen, i stedet for 38 i regeringens udspil.  

 
188) Jf Rysgaard, Kåre kildall: Byboere skal betale rundt regnet en milliard kroner til landboere. Dr.dk, 07.05.20. 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/byboere-skal-betale-rundt-regnet-en-milliard-kroner-til-landboere  

https://www.dr.dk/nyheder/indland/byboere-skal-betale-rundt-regnet-en-milliard-kroner-til-landboere
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Endelig må det for det tredje betegnes som en forbedring, at reformen gennemfører 

en række forslag fra Finansieringsudvalget, som gør udligningssystemet mere robust 

(fx stabilisering af kriterium for faldende indbyggertal) og at reformen indfører 

enkelte ændringer indenfor udgiftskriterierne, som medfører større social 

retfærdighed (fx indførelse af kriterium for middellevetid) 

 

 

6.2.   Mindre gode elementer i udligningsreformen. 
 

MEN: Det er på den anden side også en række kritisable forhold i aftalen om 

udligningssystemet. 

Selvom det i sig selv er positivt, at de rigeste kommuner i Nordsjælland med 

reformen skal bidragemere til udligningen, må det for det første alligevel betegnes 

som et tilbageskridt i den endelige aftale, at de 5 rigeste kommuners merbidrag til 

udligningen i forhold til regeringens udspil halveres fra omkring 650 mio. 189 til 

omkring 315 mio. kr. 190 

For det andet må det betegnes som problematisk, at i den endelige aftale stadig er 

hele 24 (by)kommuner, som er nettobidragsydere. Det betyder at en lang række ikke - 

rige kommuner mister penge på reformen og dermed risikerer at måtte spare på 

velfærden efter reformen, jf. foran. 191   

Aftalen repræsenterer på dette punkt ganske vist en relativ forbedring i forhold til S – 

regeringens udspil, hvor det var 34 kommuner der skulle betale. MEN: Immervæk er 

der ikke 24 velhavende kommuner i Danmark. Aftalen betyder derfor, at velfærden 

risikerer at blive forringet i en række ikke velhavende kommuner.  

 
189) Jf. S – regeringen:  Råd til velfærd i alle kommuner, s. 11. Jan. 2020. https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-

til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/  

190) Jf. Jf Jørgensen, Sten A.: Sådan flyttes pengene mellem kommunerne. Finans, 05.05.20. 

https://finans.dk/forside/ECE12119183/se-kortet-saadan-bliver-pengene-flyttet-mellem-k 

ommunerne/?ctxref=ext 

191) Jf. Enhedslisten Q&A om reform af udligning mellem kommunerne, s. 2 midt for. 

https://enhedslisten.dk/2020/05/05/qa-om-reform-af-udligning-mellem-kommunerne 

https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/
https://sim.dk/publikationer/2020/jan/raad-til-velfaerd-i-alle-kommuner-mere-retfaerdig-udligning/
https://finans.dk/forside/ECE12119183/se-kortet-saadan-bliver-pengene-flyttet-mellem-k%0bommunerne/?ctxref=ext
https://finans.dk/forside/ECE12119183/se-kortet-saadan-bliver-pengene-flyttet-mellem-k%0bommunerne/?ctxref=ext
https://enhedslisten.dk/2020/05/05/qa-om-reform-af-udligning-mellem-kommunerne
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For det tredje er det kritisabelt, at der sker en halvering af udlændingeudligningen fra 

omkring 5 mia. kr. til 2,6 mia. kr. 192 på bekostning af en række kommuner i 

hovedstadsområdet og navnlig på Vestegnen, som HAR store udgifter hertil og som langt 

fra alle er velstående.  

Endelig kan det for det fjerde diskuteres, hvorvidt den samlede mængde af ændringer 

i aftalen gør udligningssystemet mere overskueligt og enkelt. Ganske vist må det 

anerkendes, at grundstrukturen i udligningssystemet med aftalen forenkles,  

MEN samtidig tilføres en række nye elementer i udligningssystemet, idet der udover 

det generelle udligningssystem med reformen nu er tre supplerende 

udligningsordninger. Det er dels selskabsskatteudligning og dels udligning 

vedrørende indvandrere og udlændinge. Med reformen er der også indført en 

udligning af indtægterne fra dækningsafgift på offentlige ejendomme. Endvidere er 

med reformen indført Med reformen er også indført to nye særtilskud. I 2021 ydes 

tilskud til grænsenære kommuner for 101,5 mio. kr. og til kommuner med høj 

kriminalitet i visse boligområder for 91,4 mio. kr. 193 Dette og andre udbygninger 

betyder, at det samlede system reelt er blevet endnu mere kompliceret. 194 

Hertil kommer endelig for det femte det helt afgørende spørgsmålet om, hvorvidt 

flertallet af kommunerne rent faktisk kan anvende de flere penge? Det afgørende i 

den forbindelse er, at det som i sidste ende afgør, om reformen tilfører flere midler til 

den lokale velfærd, er, hvorvidt den kommunale serviceramme hæves? 

Regeringen har imidlertid under udligningsforhandlingerne afvist at forpligte sig på 

at øge kommunernes serviceramme 195og som vi skal se i del II om kommuneaftalen 

for 2021 blev den heller IKKE hævet væsentligt.  

 
192) Jf. Berlingske: Hovedstadskommuner slipper billigere end ventet, s. 2 midt for. 05.05.20. 

https://www.berlingske.dk/politik/aftale-om-kommunale-udligningsmilliarder-er-paa-plads-hovedstadskommuner  

 

193)) Jf. Indenrigsministeriet: Udligningssystemet omfordeler 19,9 milliarder kroner fra velstillede til trængte 

kommune. Pressemeddelelse. 01.07.20. https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/jul/udligningssystemet-

omfordeler-19-9-milliarder-kroner-fra-velstillede-til-traengte-kommuner / 

194) Jf. Ullum, Arne: Her er de vigtigste ændringer i udligningssystemet. NB – Økonomi, s. 1 midt for, 05.05.20. 

https://www.nb-okonomi.dk/2020/05/05/her-er-de-vigtigste-aendringer-i-udligningssystemet/ 

195) Jf. Ullum, Arne: Politikere viger udenom kritiske spørgsmål om servicerammen. NB – økonomi, 06.05.20. 

https://www.nb-okonomi.dk/2020/05/06/politikerne-viger-uden-om-kritiske-spoergsmaal-om-servicerammen/  

https://www.berlingske.dk/politik/aftale-om-kommunale-udligningsmilliarder-er-paa-plads-hovedstadskommuner
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/jul/udligningssystemet-omfordeler-19-9-milliarder-kroner-fra-velstillede-til-traengte-kommuner
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/jul/udligningssystemet-omfordeler-19-9-milliarder-kroner-fra-velstillede-til-traengte-kommuner
https://www.nb-okonomi.dk/2020/05/05/her-er-de-vigtigste-aendringer-i-udligningssystemet/
https://www.nb-okonomi.dk/2020/05/06/politikerne-viger-uden-om-kritiske-spoergsmaal-om-servicerammen/
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Uden at hæve servicerammen vil en øget udligning for kommunerne som helhed 

primært betyder en styrkelse af likviditeten i kommunekasserne med 5½ mia. kr.  

Dette på trods af, at kommunerne som helhed allerede har sparet godt 45 milliarder 

kroner op i likvide midler over de seneste år. 196 

Men fordi serviceloftet altså ikke hæves i nær samme omfang, bliver pengene 

hovedsageligt liggende i kommunekassen og kommer IKKE velfærden til gode. 197 

 

 

6.3.   Bidrager udligningsreformen til at løfte velfærden 

generelt? 

 

I “Forståelsespapiret” lovede den nye S – mindretalsregering vedrørende ressourcer 

til velfærden – som anført -, at der skulle gives velfærden et løft udover blot at bevare 

velfærdens standard. 

Det er imidlertid et spørgsmål, i hvilken grad udligningsreformen bidrager hertil? 

På den ene side må det anerkendes som positivt, at staten med reformen i højere grad 

finansierer velfærden i kommunerne samt at de allerrigeste kommuner trods alt 

kommer til at bidrage lidt mere.  

Og det må formentlig også anerkendes som en positiv effekt af reformen, at nogle 

udkants og yderkommuner med reformen får bedre råd (likviditet) til at velfærden. 

MEN: Den store mangel ved reformen er på den anden side, at midlerne til kommunal 

velfærd ikke generelt øges i landet som helhed, fordi statens serviceramme for 

kommunerne generelt ikke blev hævet som sådan i forbindelse med udligningsreformen. De 

fleste af de flere penge vil derfor blive liggende i kommunekasserne.  

 
196) Jf. Interview med Kurt Houlberg i Rosenkilde, Kim: Ekstra udligningsmilliarder ender i kommunernes sparegris. 

Altinget. 07.05.20. 

https://www.altinget.dk/artikel/eksperter-ekstra-udligningsmilliarder-ender-i-kommunernes-sparegris  

197) Jf. Arbejderen: Efter udligningsreformen følger kampen for at få hævet serviceloftet. 12.05.20. 

https://arbejderen.dk/indland/efter-udligningsreform-f%C3%B8lger-kampen-f%C3%A5-h%C3%A6vet-serviceloftet  

https://www.altinget.dk/artikel/eksperter-ekstra-udligningsmilliarder-ender-i-kommunernes-sparegris
https://arbejderen.dk/indland/efter-udligningsreform-f%C3%B8lger-kampen-f%C3%A5-h%C3%A6vet-serviceloftet
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Udover S – regeringen tilsluttede to af støttepartierne, RV og SF, sig efterfølgende 

udligningsreformen.   

Men reformen kan i sig højst betragtes som et bidrag til at bevare standarden i 

velfærden, ikke som et bidrag til et løft heri herudover, som ”Forståelsespapiret” 

ellers havde som mål. 
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Illustration: Fremlæggelse af aftale mellem S – regeringen 
og KL om kommunernes økonomi for 2021 

198) 

 
 
 
 

 

 
198) Kilde: https://www.kl.dk/forsidenyheder/2020/maj/okonomiaftale-for-2021-sikrer-kommunerne-et-hoejere-an-

laegsniveau/  

https://www.kl.dk/forsidenyheder/2020/maj/okonomiaftale-for-2021-sikrer-kommunerne-et-hoejere-an-laegsniveau/
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2020/maj/okonomiaftale-for-2021-sikrer-kommunerne-et-hoejere-an-laegsniveau/
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DEL II:  
KOMMUNEAFTALEN FOR 2021: 
Standarden i velfærden bevares 

med et yderligere løft og 
mindre bidrag til at reducere 

efterslæb. 
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Indledning til del II. 
 

I den anden del af rapporten behandles aftalen om kommunernes økonomi for 2021. 
199 

Indledningsvist redegøres i kap. 7 for hovedindholdet af kommuneaftalen for 2021.  

Dernæst redegøres i kap. 8 i kapitlets første del for de generelle demografiske 

udfordringer til kommunerne 2021 – 2025 og for det umiddelbare respektive fulde 

demografiske træk for kommunale velfærdsservice 2021 – 2025. 

Videre undersøges i anden del af kapitlet forholdet mellem de demografiske træk for 

2021 for kommunal velfærdsservice og så løftet i 2021 af kommuneaftalen samt i 

finanslovsaftale 2020. Først undersøges dette for det umiddelbare demografiske træk 

og dernæst for det fulde demografiske træk. 

Herefter redegøres i kap. 9 for den udhuling af standarden i kommunal 

velfærdsservice, som skete i perioden 2010 – 2019. Og i fortsættelse heraf analyseres 

i kapitel 10 de bagvedliggende årsager hertil i form af et stort efterslæb i 

ressourcetilførslen for den kommunalt leverede velfærd 2010 – 2020 i forhold til 

umiddelbart og fuldt demografisk træk. 

Videre analyseres i kapitel 11, hvorvidt og i hvilket omfang dette efterslæb ændres af 

kommuneaftalen for 2020, Finanslovsaftalen for 2020 og Kommuneaftalen for 2021.  

Endelig opregnes i kapitel 12 gode og mindre gode sider i kommuneaftalen for 2021, 

og det opnåede velfærdsløft med aftalen + finanslovsaftale 2020 fremhæves 

 
199) Jf. Regeringen og KL: Aftale om kommunernes økonomi for 2021. 

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

https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
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Kap. 7. Hovedtræk i aftalen om kommunernes økonomi 
for 2020. 
 
 
I dette kapitel redegøres for hovedindhold af den mellem S – regeringen og 

Kommunernes Landsforening indgåede ”Aftale om kommunernes økonomi for 

2021”.200 

 

 

7.1. Udgiftsmæssige hovedelementer. 
 

 

Hovedpunkterne i den indgåede ”Aftale” om kommunernes økonomi for 2021 er 

følgende: 

 

1. VELFÆRD: Ifølge aftalens tekst giver den samlet mulighed for at prioritere i 

alt 2,25 mia. kr. i 2021 til at sikre og udvikle velfærden. 201 

2. EFFEKTIVISERING: Heraf skal 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. 202 De gevinster kan imidlertid ikke på forhånd 

indregnes i et løft af velfærden, da det i højeste grad er usikkert, hvorvidt de 

realiseres? 203 

3. SERVICERAMME: Det reelle løft af den kommunale serviceramme udgør 

således 1,5 mia. kr.  til i alt 267,2 mia. kr.  
 

200) Jf. Regeringen og KL: Aftale om kommunernes økonomi for 2021. 

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

201) Jf. Kommuneaftalen, s. 2 på midten. 

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

202) Jf. Kommuneaftalen, s. 4, tredje og fjerde afsnit. 
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf 
 
203) 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/  

https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fho.dk/blog/2020/05/29/fh-oekonomiaftale-kan-holde-haanden-under-velfaerden-i-kommunerne/
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4. FINANSLOVSAFTALE: Hertil kommer i finanslovsaftalen for 2020 og 

indenfor den statslige ramme 0,9 mia. kr. i 2020 og 1,1 mia. kr. til løft af den 

kommunale økonomi, nærmere bestemt til bedre normeringer i dagtilbud, flere 

lærere i folkeskolen samt omsorg og nærvær i folkeskolen.204 

5. ANLÆG: Anlægsrammen løftes fra 19,1 mia. i 2020 (2019 – priser) til 21,6 

mia. kr (2020 priser). 205  

6. INVESTERINGSTILSKUD: Indenfor anlægsrammen giver regeringen et 

investeringstilskud på 1 mia. kr til grønne investeringer.206 

7. BLOKTILSKUD: Med aftalen om nyt tilskuds – og udligningssystem til føres 

kommunerne ekstra statslig finansiering på samlet 6,5 mia. kr. i 2021, 7,1 mia. 

kr. i 2022 og 5,5 mia. kr. varigt 207. Heraf udgør det hidtidige midlertidige 

finansieringstilskud 3½ mia. kr. Varig nettoforbedring er således 2 mia. kr.  

8. LÅNEPULJER: Der afsættes en lånepulje på 250 mio. kr. i 2021 til 

investeringer med effektiviseringspotentiale vedr. driftsudgifter. Og der 

afsættes en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større 

strukturelle investeringer på de borgernære områder. 208 

9. UDGIFTER: Den samlede ramme for kommunernes økonomi i 2021 udgør i alt 

409,4 mia. kr. (2021 – priser) i forhold til 388, 9 mia. kr. i 2020 (2020 – 

priser).209 

10. COVID 19 – UDGIFTER: Kommunerne får dækket de nuværende udgifter på 

2,6 mia. kr. til håndtering af COVID – 19 i 2020.210  
 

204) Jf. Kommuneaftalen, kapitel 2, afsnit 2, s. 2 på midten. 

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

205) Jf. aftalen s. 2 midt for. 

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

206) Jf. aftalen, s. 2 på midten.  

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

207) Jf. aftalen, s. 3 for oven. 

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

208) Jf. Aftalen, s. 3 for oven. 

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

209) Jf. Aftalen, tabel 1, s. 3 nederst. 

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

https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
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7.2. Finansieringsmæssige hovedelementer. 
 

11. INDKOMSTSKAT: Kommunerne kan i 2020 indkræve skatter for i alt 300,8 

mia. kr. (2020 priser) i forhold 302,5 mia. kr. i 2020 (2020 – priser). 

Kommunerne må samlet set IKKE forhøje skatterne. 211 Evt. skattestigninger 

modregnes i bloktilskuddet. Kommuner med tab som følge af 

udligningsreformen må dog hæve skatten indenfor en ramme på 430 mio. kr. 

uden at en evt. samlet kommunal skattestigning på baggrund heraf modregnes i 

bloktilskuddet. 212 

12. TILSKUD TIL INDKOMSTSKATTENEDSÆTTELSE: Der etableres en 

tilskudsordning til de kommuner, som i 2021 nedsætter skatten. Staten 

finansierer i den forbindelse 90 procent af provenutabet i første og andet, 85 

procent pct. i tredje, 80 pct. i fjerde og 75 pct. i femte år.   213 

13. GRUNDSKYLD OG DÆKNINGSAFGIFTER: Partierne bag 

boligskatteforligene har aftalt, at de kommunale grundskyldspromiller og de 

kommunale dækningsafgifter ikke kan sættes op i 2021 til 2028. 214 

14.  BUDGETLOV: 1 milliard af bloktilskuddet betinges af, at kommunernes 

budgetter overholder anlægsrammen. 215 3 milliarder af bloktilskuddet er er 

betinget af, at kommunernes regnskab overholder budgetterne for 

 
210) Jf. Pressemeddelelse: Økonomiaftale med KL dækker Corona - regning og kan sparke gang i væksten, s. 1 på 

midten. 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-

vaeksten/  

211) Jf. aftalen, s. 2 for neden. 

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

212) Jf. Kommuneaftalen. bilag 1, s. 20 øverst. 

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

213) Jf. Kommuneaftalen. bilag 1, s. 20 øverst. 

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

214) Jf. Kommuneaftalen. bilag 1, s. 20 nederst. 

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

215) Jf. aftalen, s. 2 for neden. 

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

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
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serviceudgifterne i 2019. 216 Endelig vil skatteforhøjelse for kommunerne under 

et blive modregnet i bloktilskuddet svarende til overskridelsen. 217 

 

 

 
216) Jf. aftalen, s. 2 for neden. 

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

217) Jf. aftalen, s. 2 for neden. 

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

https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
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Kap. 8. Kommuneaftalen for 2021 (+ finanslovsaftale 

2020) i forhold til fremtidige demografiske træk for 

kommunal velfærd 2021 – 2025. 218 

 
I herværende kapitel sammenholdes kommuneaftalen for 2021 + de i finanslovsaftale 

2020 indeholdte bevillinger for 2021 med de fremtidige demografiske udfordringer 

og træk for kommunerne 2021 – 2025.  

I første afsnit gennemgås de demografiske udfordringer og de fremtidige 

demografiske træk for kommunerne 2021 – 2025.  Først analyseres det umiddelbare 

demografiske træk og dernæst redegøres for det fulde demografiske træk.    

I andet afsnit sammenholdes løftet i kommuneaftalen for 2021 og løftet i 2021 for 

kommunale velfærdsservice i finanslovsaftalen for 2020 med det umiddelbare 

respektive med det fulde demografiske træk i 2021 for kommunal velfærdsservice. 

 

 

8.1. Fremtidige demografiske udfordringer og træk for 
kommunal velfærdsservice. 
 

Først redegøres for de fremtidige demografiske udfordringer for kommunerne.  

Dernæst redegøres for det umiddelbare demografiske træk for kommunal 

velfærdsservice 2021 – 2025. Og endelig redegøres for det FULDE demografiske 

træk for kommunal velfærdsservice 2021 – 2025. 

 
8.1.1. 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. 

 
218) 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  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf
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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.219 

Det som navnlig presser kommunerne er ændringen i befolkningssammensætningen. 

For det første stiger antallet af ældre på pension i disse år stærkt, fordi store 

fødselsårgange fra efterkrigstiden kommer i pensionsalderen.  

Især vigtigt for kommunerne er, at der bliver flere ”gamle” ældre, fordi de store 

fødselsårgange 1942 – 48 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. 220 

 

 
 

 
219) 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  

220) Kilde: KL: Faktaark om demografisk udvikling, s. 1. 

https://www.kl.dk/media/20812/faktaark-demografi.pdf 

https://www.kl.dk/media/18610/demografiske-udfordringer-frem-til-2040.pdf
https://www.kl.dk/media/20812/faktaark-demografi.pdf
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Det skal nævnes, at befolkningstallet også vokser pga. indvandring. Indvandringen 

har dog tidligere været en større kilde til stigning i befolkningens størrelse, men 

nettotilgangen forventes i de kommende år at falde til godt 11.500 om året. 

Det billede, vi ser ovenfor, af en voksende og især af en aldrende befolkning sætter 

hele den offentlige sektor, under pres.  

Dette pres retter sig især mod kommunerne og her navnlig mod ældreplejen på grund 

af det stigende antal pensionister i højere aldersklasser. Udgifter til kommunal 

hjemmehjælp, plejebolig, hjemmesygepleje o.l. stiger nemlig stærkt med alderen. 

Især vil de mange flere +80 – årige trække særligt på den kommunale pleje.  

Denne befolkningsudvikling får umiddelbart konsekvenser i form af et stigende 

umiddelbart demografisk træk for det offentlige forbrug til velfærdsservice generelt, 

men særligt for kommunerne. 

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, såkaldt ”umiddelbare” demografiske træk respektive af det fulde 

demografiske træk for velfærden i kommunerne 2021 – 2025.  

 

 

8.1.2. Det umiddelbare demografiske træk for kommunal 
velfærdsservice 2021 - 2025. 

 
Ved det umiddelbare demografiske træk 221 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 

 
221) Til forskel fra det udvidede eller fulde demografiske træk. 
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befolkningen. 222 

 

Som følge af befolkningsudviklingen forventes det umiddelbare demografiske træk 

for den samlede offentlige sektor i perioden 2021 - 2025 at vokse til 0,60 procent i 

gennemsnit om året. 

Men kommunerne tager sig både af børnene og især af de ældre og her vil det 

demografiske træk frem til 2025 derfor ligge særligt højt.  

 

Tabel: Demografisk træk 2019 - 2025 fordelt på serviceområder, gns. årlig vækst i 

procent fra 2019 til 2025. 223 

 

Derfor forventes det umiddelbare demografiske træk for den kommunale sektor af 

KL i perioden frem til 2025 at ligge højere end for den samlede offentlige sektor, KL 

forventer nærmere bestemt et gennemsnitligt demografisk træk for den kommunale 

sektor på 0,75 procent. 224 

 

Ser vi på udviklingen i perioden 2021 – 2025 forventes det umiddelbare 

demografiske træk at udvikle sig således, at væksten i det offentlige forbrug i 

kommunerne skal stige støt fra 0,5 pct. i 2021 til 0,8 pct. i 2025 blot for at bevare 

 
222) 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. 

223) Kilde: Kirk, Jens Sand: Massivt demografisk pres på plejeområdet. KL, Analysenotat, s. 10 for neden.  

https://www.kl.dk/media/18785/massivt-demografisk-pres-paa-plejeomraadet.pdf  

224) Kilde: Kirk, Jens Sand: Massivt demografisk pres på plejeområdet. KL, Analysenotat, s. 2 for oven. 

https://www.kl.dk/media/18785/massivt-demografisk-pres-paa-plejeomraadet.pdf  

https://www.kl.dk/media/18785/massivt-demografisk-pres-paa-plejeomraadet.pdf
https://www.kl.dk/media/18785/massivt-demografisk-pres-paa-plejeomraadet.pdf
https://www.kl.dk/media/18785/massivt-demografisk-pres-paa-plejeomraadet.pdf
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uændret standard i den kommunale velfærd. Dette svarer til en stigning fra 1 mia. kr. 

i 2021 til 2 mia. kr. i 2025 (2020-priser). 225 

I alt (akkumuleret) forventes ressourcetilførslen til den kommunale velfærd at skulle 

vokse med 8 mia. kr. fra 2021 til 2025 (2020 – priser), hvis der skal være dækning for 

det umiddelbare demografiske træk. 226 

 

Tabel: Årlig vækst i det umiddelbare demografiske træk for offentligt forbrug til 

velfærdsservice i kommuner i perioden 2020 – 2025. Procent og mia. kr. (2020 – 

priser). 227 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 -

2025 

ialt 

2021-

2025 

ialt 

Procentvis 

vækst 

 

0,4 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,6 

 

0,7 

 

0,8 

 

0,6 

(gns) 

 

0,6 

(gns.)  

Vækst i  

mia. kr.  

 

1 

 

1 

 

1½ 

 

1½ 

 

2 

 

2 

 

9 

(akk.) 

 

8 

(akk) 

 

 

 

 

 
225) 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 

226) 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. 

227) 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. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
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8.1.3. Det FULDE demografiske træk for kommunal velfærdsservice 2021 
- 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. 

 

Det betyder, at væksten i det offentlige forbrug og offentlig service skal modsvare 

udviklingen i det private forbrug og i privat service.  

Dette benævnes også det udvidede eller ”fulde” demografiske træk. 228 (Af 

Finansministeriet benævnes dette ”beregningstekniske” fremskrivningsprincip for de 

offentlige udgifter 229). 

Ifølge Finansministeriet antages den gennemsnitlige årlige vækst i det fulde 

demografiske træk fra 2021 til 2025 at være 1,1 pct for hele den offentlige sektor 

svarende til en realvækst på 6 mia. kr. årligt i gennemsnit. 230  

For kommunernes vedkommende betyder det, at fuldt demografisk træk 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 2021 til 2025 til en samlet realvækst 

på 15 mia. kr.  i 2025.  

 

 

 

 
228) 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  

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. 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. 

https://www.kl.dk/media/20062/prioritering-af-velfaerden-frem-mod-2025-og-derefter.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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 2021 – 2025 ifølge udvidet demografiske træk. Procent og mia. kr. (2020 – 

priser). 231 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2021 -2025 

I alt 

Procentvis 

vækst 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 (gns) 

Vækst i  

mia. kr.  

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 (akk.) 

 

 
231) Kilde:  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  

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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8.2. Kommuneaftalen for 2021 (+finanslovsaftale 2020s 
bevillinger i 2021) i forhold til umiddelbart og fuldt demografisk 
træk for kommunerne. 
 

I dette afsnit analyses, hvorvidt og i hvilket omfang kommuneaftalen for 2021 i sig 

selv betragtet henholdsvis inklusive løftet i finanslovsaftale 2020 for kommunal 

velfærdsservice i 2021 opfylder de demografiske træk i 2021. 

Først undersøges, hvorledes aftalerne forholder sig til det umiddelbare demografiske 

træk?  

Og dernæst undersøges, hvorledes aftalerne forholder sig til det fulde demografiske 

træk?  

 

8.2.1.  Kommuneaftalen 2021 + virkning af FL 20 for 2021 i forhold til 
umiddelbart demografisk træk. 
 
Som fremgået foran giver kommuneaftalen for 2021 i sig selv et reelt løft på 1,5 mia. 

kr. (2021 – priser) til de kommunale serviceudgifter. I forhold til den samlede ramme 

på 267,5 mia. kr. (2021 – priser) for de kommunale serviceudgifter 232 svarer det til 

en procentuel stigning på 0,55 pct. 233.   

Det offentlige forbrug i kommunerne er imidlertid ikke helt sammenligneligt med 

kommunernes serviceudgifter, men ligger i underkanten af heraf. 234 På denne 

baggrund skønnes det reelle løft for kommunernes serviceudgifter i kommuneaftalen 

for 2021 at svare til en realvækst i det offentlige forbrug på 0,65 pct. 

 
232) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 (aktstykke nr. 233) af 18. juni. 2020, side 2, tabel 1. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/8/svar/1675046/2216489/index.htm  

233) Kilde: Egen beregning på basis af ovenstående. 

234JF. 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  

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/8/svar/1675046/2216489/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/Aktstk.148/spm/5/svar/1499100/1913680/index.htm
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Jf foran kræver det umiddelbare demografiske træk ifølge Finansministeriets 

opgørelse en realvækst i det offentlige forbrug til kommunalt leveret velfærdsservice 

på 1 mia. kr. svarende til en realvækst på 0,5 pct.  

I forhold hertil repræsenterer løftet for kommunernes serviceudgifter i økonomi-

aftalen for 2021 således i forhold en stigning på ½ mia. kr. mere end det umiddelbare 

demografiske træk i 2020 svarende til en mervækst herudover på + 0,25 pct. 

Hertil kommer imidlertid – jf. foran -, at der på finansloven for 2020 gennem 

finanslovsaftalen blev afsat penge til et samlet yderligere løft af den kommunale 

velfærd på 1,0 mia. kr. i 2021. Løftet er som anført givet til bedre normeringer i 

dagtilbud, flere lærere i folkeskolen samt til øget omsorg og nærvær i ældreplejen. 

Dette svarer til et yderligere løft i det offentlige forbrug til velfærd i kommunerne i 

2021 på + 0,5 procent.  

Inkl. såvel finanslovsforbedringer som kommuneaftalen for 2021 vil det offentlige 

forbrug til velfærdsservice i kommunerne således alt i alt blive løftet med 2½ mia. kr. 

svarende til en samlet vækst på 1,25 pct.  

Det umiddelbare demografiske træk i 2021 overskrides således med i alt 2 mia. kr 

svarende til en samlet mervækst på 1 pct. 

Figur: Stigning i umiddelbart demografisk træk og realvækst i offentligt forbrug til 

kommunal velfærdsservice i 2021 efter kommuneaftalen for 2021(mia. kr) 235 

henholdsvis også inklusive løft i finanslovsaftalen for 2020. 

1
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Umiddelbart demografisk træk Vækst i off. Forbrug i
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235) Kilde: Egen beregning på grundlag af 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 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm


120 
 

8.2.2. Kommuneaftalen for 2021 og FL20 for 2021 i forhold til fuldt 
demografisk træk. 
 

 

Jf. foran udgør det fulde demografiske træk for det offentlige forbrug til kommunal 

velfærdsservice i perioden 2021 – 2025 årligt 1,1 pct. i gennemsnit svarende til en 

årlig gennemsnitlig stigning på 3 mia. kr. 236 

I forhold hertil giver kommuneaftalen for 2021 med et reelt løft på 1,5 mia i sig selv 

betragtet således kun halvdelen af, hvad det fulde demografiske træk kræver,  

Hertil kommer imidlertid, at der på finansloven for 2020 som anført blev afsat 

yderligere midler til kommunal velfærdsservice på 1,0 mia. kr. i 2021, nærmere 

bestemt til dagtilbud, flere lærere i folkeskolen samt til øget omsorg og nærvær i 

ældreplejen. Hvilket som anført udgør et yderligere løft i det offentlige forbrug til 

velfærd i kommunerne i 2021 på 1 mia. kr.  

Inkl. både finanslovsforbedringer såvel som kommuneaftalen for 2021 bliver det 

offentlige forbrug til velfærdsservice i kommunerne således alt i alt blive løftet med 

2½ mia. kr. svarende til en samlet procentuel stigning på lidt over 0,8 procent.  

Det fulde demografiske træk i 2021 opfyldes således ikke, men dog et godt stykke ad 

vejen, idet løftet i kommuneaftalen inkl. forbedringerne i finanslovsaftalen 

underskrider det fulde demografiske træk med - 0,5 mia. kr. svarende til en manko på 

lidt under 0,2 pct. 

 

 

 

 

 

 

 

 
236) 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. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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Figur: Fuldt demografisk træk og realvækst i offentligt forbrug til kommunal 

velfærdsservice i 2021 (mia. kr) ifølge henholdsvis kommuneaftalen for 2021 

respektive inkl. løftet i finanslovsaftalen for 2020. 237 
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237) Kilde Egen beregning på grundlag af ” 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. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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Kap. 9: Udhuling af kommunal velfærdsservice 2010 – 
2019.  
 
Udover at dække de demografiske træk i 2021 er der imidlertid i forhold til 

kommuneaftaler og finanslovsaftale også spørgsmålet om, hvorvidt der hermed også 

hentes ind på det efterslæb i ressourcetilførslen for den kommunalt leverede velfærd 

for den forudgående periode 2010 – 2020, som har medført en udhuling af den 

kommunale velfærdsservice? 

I indeværende kapitel redegøres for denne udhuling af kommunal velfærdsservice, 

hvorefter ressourceefterslæbet opgøres og det analyseres, hvorvidt og i hvilket 

omfang kommuneaftalerne i 2020 og 2021 samt Finanslovsaftalen for 2020 ændrer 

herpå. 

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. 

 

 

9.1. Generel økonomisk udhuling af den kommunale 
velfærdsservice 2010 - 2019. 238 
 

Det offentlige forbrug til velfærdsservice generelt og navnlig den kommunalt 

leverede velfærdsservice er økonomisk - ressourcemæssigt - blevet betydeligt udhulet 

 
238) Dette afsnit trækker på Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (I): Udhulingen af velfærdsservice 

2001 – 2020.  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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i kraft en borgerlig økonomisk sparepolitik overfor velfærden i perioden 2010 – 2019. 
239 

Dette ressourceunderskud til den kommunalt leverede velfærdsservice generelt har 

kunnet registreres som et faldende niveau for de kommunale serviceudgifter pr. 

indbygger.  

I 2011 brugte kommunerne i deres regnskab i gennemsnit 46.069 kr. pr indbygger. 

Dette var i 2017 faldet til 43.329 kr. – et fald på 6 procent (2019 – priser).  

 

Figur: Serviceudgifter pr. indbygger i kommunerne. 240  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 

 
239) 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  
240) Kilde: VIVE ´s kommunetal, februar 2019: Kommunerne budgetterer med stigende serviceudgifter. 

https://www.vive.dk/media/pure/12310/2574186 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://www.vive.dk/media/pure/12310/2574186
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2010 og 2020 er faldet med godt 35.000 fuldtidsstillinger. 

 

Figur: Antal fuldtidsbeskæftigede i kommunerne 2010 – 2020. 241
 

 

 

 

 

 

 

 

 

241) Kilde: Danmarks Statistik: Statistikbanken Arbejde, indkomst og formue Vælg fra tabellen OBESK3. 

https://www.statistikbanken.dk/10313  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectTable/Omrade0.asp?PLanguage=0
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectTable/Omrade0.asp?SubjectCode=04&ShowNews=OFF&PLanguage=0
https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable=OBESK3&PLanguage=0
https://www.statistikbanken.dk/10313
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9.2. Udhuling af velfærdens standard på de centrale kommunale 
serviceområder 2010 - 2019. 242 
 

Denne udhuling af kommunernes ressourcer til velfærd har sat sig dybe spor på alle 

de store kommunale serviceområder- 

 

9.2.1. Udhuling af ældreplejen. 

 

Denne udvikling har – jf. foran – pga. ældreudviklingen navnlig manifesteret sig på 

indenfor den kommunale ældrepleje. 

Pr. ældre er udgifterne således fra 2008 til 2017 faldet med 17 procent, hvilket er 

ensbetydende med en betydelig forringelse af standarden indenfor ældrepleje. 

 

Figur: Udgifter pr. ældre over 65/67 år, 2007 – 2017, løbende priser. 243 
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242) 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  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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Denne forringelse kan navnlig konstateres i hjemmehjælpen.  

For det første tildeles færre og færre ældre hjemmehjælp. 

Fra 2008 og frem til og med 2018 er antallet af danskere over 65 år eller derover, der 

får hjemmehjælp, faldet med 21 pct., mens antallet af danskere på 80 år eller derover, 

som modtager hjemmehjælp, er faldet med 20 pct. 

Figur: Udviklingen i antal hjemmehjælpsmodtagere. 244 

 

 

For det andet visiteres der færre og færre hjemmehjælpstimer. Samlet set er der på 

årsbasis skåret godt 6,5 mio. hjemmehjælpstimer om året væk fra 2008 og frem til 

2018 = et fald på god 23 procent. 245 

 
243 Kilde: Figur af egen tilvirkning baseret på Indenrigsministeriets nøgletal, ældreomsorg, ældreudgifter pr. 

65+/67+ årige. 

www.noegletal.dk  

244) Kilde: Ændresagen: Alarmerende stigning i udækket behov for hjemmehjælp. 24.02.19. 

https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/alarmerende-stigning-i-udaekket-behov-for-

hjemmehjaelp  

http://www.noegletal.dk/
https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/alarmerende-stigning-i-udaekket-behov-for-hjemmehjaelp
https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/alarmerende-stigning-i-udaekket-behov-for-hjemmehjaelp


127 
 

Figur: Udviklingen i antal visiterede hjemmehjælpstimer 2008 til 2018. 246 

 

 

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. 247 

 

 
245) 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  

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  

247) 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  

 

https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/alarmerende-stigning-i-udaekket-behov-for-hjemmehjaelp
https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/alarmerende-stigning-i-udaekket-behov-for-hjemmehjaelp
https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/alarmerende-stigning-i-udaekket-behov-for-hjemmehjaelp
https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/alarmerende-stigning-i-udaekket-behov-for-hjemmehjaelp
https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/alarmerende-stigning-i-udaekket-behov-for-hjemmehjaelp
https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/alarmerende-stigning-i-udaekket-behov-for-hjemmehjaelp
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9.2.2. Udhuling af daginstitutioner. 

 

Men udhulingen har også ramt de øvrige kommunale velfærdsserviceområder. Også 

på daginstitutionsområdet har sparepolitikken betydet ringere velfærd.  

Målt i faste priser og pr. indskrevet barn er de kommunale dagtilbudsudgifter til 0 – 

10-årige faldet i hele landet med l2,3 pct.  fra 2009 til 2019. 

  

Figur: Kommunale nettoudgifter til dagtilbud pr. 0 – 10-årig 2008 – 2019 (faste 

priser). 248 

 

 

Samtidig er pædagogerne over tid blevet pålagt en stigende mængde af andre opgaver 

end børnepasning, fx til dokumentation, møder administration og ledelse.  249  

Besparelserne og den stigende opgavemængde har betydet en kraftig forringelse af 

normeringerne, målt på den tid, som direkte anvendes på børnepasningen.  Siden 

2009 er normeringerne, således målt, forringet med op mod 20 procent i børnehaver 

og omkring 10 procent i vuggestuer.  

 

 
248) Danmarks Statistik, Statistikbanken: Statistikbanken, Nationalregnskab og offentlige finanser, Kommunale 
regnskaber, nettoudgifter, tabellen NGLK 
https://www.statistikbanken.dk/10188  

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 

https://www.statistikbanken.dk/10188
https://www.dr.dk/nyheder/indland/boern-ladt-i-stikken-paedagoger-ofte-alene-med-stor-gruppe-boern
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Figur: Udvikling i antal børn pr voksen i 2000, 2009, 2014 og 2018 (kun faktisk 

børnetid).250 
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9.2.3. Udhuling af folkeskolen. 

 

Også for folkeskolens vedkommende er der sket en udhuling. Ganske vist er 

udgifterne pr. elev på samme niveau, men opgavemængden er steget. 

Og hvad angår folkeskolens vigtigste ressource, lærerne, er der direkte blevet sparet 

på dem.  

Fra 2009 til 2019 er antallet af lærere i folkeskolen faldet med 9.367 fuldtidsstillinger 

dvs. med 18 procent. 

 
250) Kilde: Tal for 2000, 2009 og 2018 fra Glavind, Niels og Susanne Pade; Børn pr. voksen i daginstiutioner – udviklingen 1972 – 
2018, s. 24, tabel 5 (kun børnetid). https://www.bureau2000.dk/CustomerData/Files/Folders/7-seneste-
nyheder/1080_b%C3%B8rn-pr-voksen-3008-2019.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  

https://www.bureau2000.dk/CustomerData/Files/Folders/7-seneste-nyheder/1080_b%C3%B8rn-pr-voksen-3008-2019.pdf
https://www.bureau2000.dk/CustomerData/Files/Folders/7-seneste-nyheder/1080_b%C3%B8rn-pr-voksen-3008-2019.pdf
http://www.bureau2000.dk/images/udgivelser/Born_og_unge/Normeringsudvikling%20siden%201986.pdf
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Ganske vist er elevtallet også faldet i perioden, men kun med 7,8 pct. Faldet i 

elevtallet kan således kun forklare under halvdelen af reduktionen i antal 

lærerstillinger. 251 

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

 

 

Noget af dette modsvares som anført foran af stigende elev - og lærertal i frie 

grundskoler, men dette kan ikke forklare hele faldet. Sparepolitikken bærer ansvaret 

for resten. 

Konsekvensen heraf er selvsagt, at der med denne udvikling bliver flere elever pr 

lærer.  

 
251) Jf. DLF: 18 procent færre lærere i folkeskolen. Analysenotat, nov. 2019. 

https://www.dlf.org/media/12869242/antal-laererstillinger.pdf 

252) Jf. DLF: 18 procent færre lærere i folkeskolen. Analysenotat, nov. 2019. 

https://www.dlf.org/media/12869242/antal-laererstillinger.pdf 

https://www.dlf.org/media/12869242/antal-laererstillinger.pdf
https://www.dlf.org/media/12869242/antal-laererstillinger.pdf
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Hvilket da også ses i, at den gennemsnitlige klassekvotient i grundskolen er steget 

støt. Fra 2007 til 2020 har stigningen været på op mod 8 pct. 

 

Figur: Gennemsnitlig klassekvotient i folkeskolen 2007 - 2020. 253 

 

 

 

I alle 2 store velfærdssektorer i kommunerne er standarden således forringet 

mærkbart i perioden 2010 - 2019. 

 

 

 

 
253) Kilde: Indenrigsministeriets kommunale nøgletal, Undervisning, gennemsnitlig klassekvotient. 

http://www.noegletal.dk/  

http://www.noegletal.dk/
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Kap. 10: Stort ressourceefterslæb for kommunal 
velfærdsservice 2010 – 2019.  
 
Den i foregående kapitel skildrede udhuling af kommunal velfærdsservice det seneste 

tiår hænger sammen med et stort ressourceefterslæb herfor i perioden 2010 – 2019. 

Dette efterslæb analyseres 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 

i 2020 og 2021 samt Finanslovsaftalen for 2020 ændrer herpå? 

 

10.1. Ressourceefterslæb 2010 – 2019 i kommuner i forhold til 
umiddelbart demografisk træk. 
 

 

Baggrunden for, at standarden på de store kommunale serviceområder er forringet 

siden 2010 skal søges i, at væksten i de kommunale serviceudgifter i denne periode 

har ligger under væksten i det demografiske træk. 

I perioden 2010 – 2019 faldt kommunernes serviceudgifter ifølge en KL – analyse 

direkte med - 0,3 procent om året i gennemsnit 254, mens de ifølge det umiddelbare 

demografiske træk gennemsnitlig skulle være steget med 0,4 procent.  

 
254) 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-siden-

2000.pdf  

https://www.kl.dk/media/18586/reduktion-i-kommunale-serviceudgifter-per-borger-siden-2009-og-nulvaekst-siden-2000.pdf
https://www.kl.dk/media/18586/reduktion-i-kommunale-serviceudgifter-per-borger-siden-2009-og-nulvaekst-siden-2000.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. 255 

 

 

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).256 

 
255) 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-siden-

2000.pdf  

256) Kilde; Egen beregning, jf Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport I): Udhulingen af 

velfærdsservice 2010 – 2019. 

https://www.kl.dk/media/18586/reduktion-i-kommunale-serviceudgifter-per-borger-siden-2009-og-nulvaekst-siden-2000.pdf
https://www.kl.dk/media/18586/reduktion-i-kommunale-serviceudgifter-per-borger-siden-2009-og-nulvaekst-siden-2000.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. 
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10.2. Ressourceefterslæbet 2010 – 2020 i forhold til det fulde 
demografiske træk. 
 

I forhold til det fulde demografiske træk er ressourceefterslæbet en del større.  

Det fulde demografiske træk for den kommunale sektor har i årene 2010 – 2019 årligt 

i gennemsnit udgjort 1,0 procent i årligt gennemsnit. 257 

 
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf  

Jf. Fagbevægelsens Hovedorganisation: Velfærdstab siden 2010 på 15 mia. kr.  

. 

257) 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  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/aktstk.148/spm/9/svar/1499372/1914310/index.htm
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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. 258 

Akkumuleret for hele perioden 2010 – 2019 giver det efterslæb i ressourcetilførslen 

til kommunalt leveret velfærdsservice på omkring - 30 (manglende) mia. kr.  

 

Figur: Akkumuleret efterslæb for offentligt forbrug til velfærdsservice i kommuner 

2010 – 2019 i forhold til fuldt demografisk træk. Mia. kr, 2019 – priser. 259 
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Det undersøges i det følgende kapitel, i hvilket omfang dette ændres af 

kommuneaftale 2020, finanslovsaftale 2020 og kommuneaftale 2021. 

 
258) 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 

259) 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 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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Kap. 11: Betydning for ressourceefterslæbet for 
kommunal velfærdsservice af kommuneaftalerne for 
2020 og 2021 og finanslovsaftale 20.  
 
 

I det herværende kapitel undersøges det, i hvilket omfang det 2010 til 2019 udviklede 

ressourceefterslæb for kommunal velfærdsservice ændres af kommuneaftale 2020, 

finanslovsaftale 2020 og kommuneaftale 2021. 

 

I første afsnit analyseres, hvorledes efterslæbet i forhold til det UMIDDELBARE 

demografiske træk påvirkes af kommuneaftale 2020, finanslovsaftale 2020 og 

kommuneaftale 2021. 

 

Og i andet afsnit kortlægges tilsvarende, hvorledes efterslæbet i forhold til det 

FULDE demografiske træk påvirkes af kommuneaftale 2020, finanslovsaftale 2020 

og kommuneaftale 2021. 

 

 

11.1. Efterslæbet 2010 – 2019 i forhold til UMIDDELBART 

demografisk træk reduceres noget af kommuneaftaler og 

finanslovsaftale. 
 

I det følgende afsnit undersøges først, hvorledes efterslæbet 2010 – 2019 i forhold til 

umiddelbart demografisk træk påvirkes i 2020 af dette års kommuneaftale og 

finanslovsaftale. 

 

Dernæst undersøges, hvorledes efterslæbet påvirkes i 2021 af kommuneaftalen for 

2021 og bevillingerne for 2021 i finanslovsaftalen fra 2020. 
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11.1.1. Efterslæbet 2010 – 2019 i forhold til umiddelbart demografisk 

træk reduceres i 2020 lidt af kommuneaftale og finanslovsaftale. 

 

Den foregående kommuneaftale for 2020 260  indebar for det offentlige forbrug til 

velfærdsservice i kommunerne formelt set et løft på 2,2 mia, kr, men reelt et løft på 

1,7 mia, 261 hvilket svarede til en realvækst i det offentlige forbrug til kommunal 

velfærdsservice på 0,7 procent 262 (oprundet).  

Dette udgjorde op mod det dobbelte af det umiddelbare demografiske træk i den 

kommunale sektor i 2020 på 0,4 procent svarende til 1 mia. kr. Kommuneaftalen for 

2020 bidrog således til at indhente efterslæbet med lidt over ½ mia. kr.  

Løftet for den kommunale velfærdsservice blev imidlertid med finanslovsaftalen 

for 2020 noget større i 2020.  

Heri afsattes 0,9 mia. kr. i 2020 til løft af kommunal velfærdsservice 263 svarende 

til en vækst i det offentlige forbrug til velfærdsservice i kommunerne i 2020 på op 

mod 1 pct.  

Dette samlede løft i finansloven for 2020, inkl. økonomiaftalerne, løb således op i 

lidt over 2½ mia. kr. svarende til en stigning på omkring 1,4 procent i det 

offentlige forbrug til velfærdsservice i 2020 eller op mod halvanden gang så meget 

som økonomiaftalens 1,7 mia. kr.264 

 

 

 
260) 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  

261) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftalerne for 2020 med kommuner og regioner: Et løft af velfærden – med 

begrænsninger, s.33. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf 

262) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftalerne for 2020 med kommuner og regioner: Et løft af velfærden – med 

begrænsninger, s. 48 - 49. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf  

263) 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 

264) Egen beregning 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/kommunerne-faar-2-komma-2-mia-mere-til-velfaerd-i-2020
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/kommunerne-faar-2-komma-2-mia-mere-til-velfaerd-i-2020
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Figur: Umiddelbart demografisk træk 265 og realvækst for offentligt forbrug til 

kommunal velfærdsservice i 2020 (mia. kr.) med henholdsvis kommuneaftalen for 

2020 respektive inkl. finansloven for 2020 (2020-priser).266 
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Kommuneaftalen for 2020 bidrog således i sig selv til at indhente lidt af efterslæbet 

fra 2010 – 2019 (+0,7 mia. kr) i forhold til demografisk træk, mens kommuneaftalen 

kombineret med finanslovsaftalen for 2020 gav et noget større bidrag (+ 1,6 mia. kr.). 

Efterslæbet i kommunerne siden 2010 blev således i 2020 reduceret til omkring - 13 

½ mia. kr. svarende til en reduktion på 10 pct. 

 

 

 
 

265) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftalerne for 2020 med kommuner og regioner: Et løft af velfærden – med 

begrænsninger, s. 48 og 50. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf 

266) Kilde: Egen beregning. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf


139 
 

11.1.2. Efterslæbet ift. UMIDDELBART demografisk træk reduceres 

yderligere i 2021 af kommuneaftale + finanslovsaftale. 

 

I 2021 er giver finanslovsaftalen for 2020 + den nye kommuneaftale for 2021 et 

yderligere bidrag til at indhente efterslæbet fra 2010 til 2019 for den kommunale 

velfærdsservice i forhold til det umiddelbare demografiske træk. 

Finanslovsaftalen for 2020 løfter, jf foran, kommunal velfærdsservice i 2021 med 

1 mia. kr. og hertil kommer som anført foran det yderligere løft på 1½ mia kr. i 

kommuneaftalen for 2021. 

Samlet løftes altså de kommunale serviceudgifter med omkring 2½ mia. kr., 

hvilket indebærer en mervækst på 1½ mia. kr = + 0,75 pct. i forhold til et 

umiddelbart demografisk træk på 1 mia. kr. (= en procentuel vækst på 0,5 pct).   

Efterslæbet i kommunerne siden 2010 og frem til og med 2020 (jf foregående afsnit) 

blev således i 2021 hermed reduceret med endnu et nøk til omkring - 12 (manglende) 

mia. kr.  

 

Figur: Indhentet og udækket efterslæb i offentligt forbrug til velfærdsservice 

kommunerne fra 2010 – 2021 i forhold til umiddelbart demografisk træk. Mia. kr, 

årets priser.267 
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267) 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 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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11.2. Efterslæbet 2010 – 2019 i forhold til FULDT demografisk 

træk reduceres noget af kommuneaftaler og finanslovsaftale. 
 

I det følgende afsnit undersøges først, hvorledes efterslæbet 2010 – 2019 i forhold til 

FULDT demografisk træk påvirkes i 2020 af dette års kommuneaftale og 

finanslovsaftale. 

 

Dernæst undersøges, hvorledes dette efterslæb yderligere påvirkes i 2021 af 

kommuneaftalen for 2021 og bevillingerne for 2021 i finanslovsaftalen fra 2020. 

 

 

11.2.1. Kommuneaftale 2020 + finanslovsaftale 2020 reducerer ikke 

efterslæbet i fuldt demografisk træk 

 

Dette efterslæb i ressourcer til kommunal velfærdsservice i forhold til fuldt 

demografisk træk kniber det mere med at indhente. 

I 2020 løftes – som foran beskrevet – med kommuneaftalen for 2020 og 

finanslovsaftalen for 2020 de kommunale udgifter med samlet lidt over 2½ mia. kr. 

Dette modsvarer imidlertid ikke det årlige fulde demografiske træk for kommunal 

velfærdsservice, som for perioden 2020 til 2025, udgør gennemsnitligt 3 mia. kr.268 

 

 

 

 

 

 

 
268) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (aktstykke 233) 18.06.20 : Årligt stigning i udgifterne 2021 -2025 

fordelt på sektorer ifølge fuldt demografisk træk, s. 3, tabel 1. Stillet af Rune Lund (EL) 24.06.20. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm   

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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Figur: Fuldt demografisk træk 2020 269  og realvækst i offentligt forbrug til 

kommunal velfærdsservice i 2020 (mia.kr) med henholdsvis kommuneaftalen for 

2020 respektive med finansloven for 2020 (2020-priser) 
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Hermed er der i 2020 i forhold til det fulde demografiske træk stadig et underskud 

på – 0,5 mia. kr. 270 

 

 

11.2.2. Efterslæbet ift. fuldt demografisk træk reduceres heller ikke i 

2021. 

 

I 2021 giver finanslovsaftalen for 2020 + den nye kommuneaftale for 2021- som 

beskrevet foran – et samlet løft for de kommunale serviceudgifter med omkring 

2½ mia. kr.  

 
269) 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 

270 ) Kilde: Egen beregning på basis af foranstående 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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Men da det det årlige fulde demografiske træk for kommunal velfærdsservice som 

beskrevet for perioden 2020 til 2025, udgør gennemsnitligt 3 mia. kr.271 er der 

således også i 2021 en manko på - ½ mia. kr. 

Efterslæbet i kommunerne siden 2010 i forhold til det fulde demografiske træk blev 

således i 2020 og 2021 øget lidt, idet det stiger med samlet - 1 mia. kr. fra – 30 mia. 

kr. (jf. foran) til – 31 mia. kr. 

Det skal dog understreges, at opgørelsen for 2021 er foreløbig, idet der i finansloven 

for 2021 kan ske ændringerne i ressourcerne til kommunal velfærdsservice. 

 

Figur: Efterslæb i offentligt forbrug til velfærdsservice i kommuner fra 2010 – 2021 

og stigning i efterslæb 2020 og 2021 i forhold til fuldt demografisk træk. Mia. kr, 

årets priser.272 
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271) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (aktstykke 233) 18.06.20 : Årligt stigning i udgifterne 2021 -2025 

fordelt på sektorer ifølge fuldt demografisk træk, s. 3, tabel 1. Stillet af Rune Lund (EL) 24.06.20. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm   

272) Kilde: Egen beregning. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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Kap. 12: Skidt og kanel i kommuneaftalen.  
 
 
I det følgende fremhæves først positive elementer i kommuneaftalen (+ 

finanslovsaftalen for 2020), hvad angår velfærden.  

Dernæst peges på mindre gode sider ved aftalen i relation hertil. 

Og sidst gives en overordnet vurdering af, i hvilket omfang aftalen + bevillinger i 

2021 fra finanslovsaftalen for 2020 bidrager til et større løft af den kommunale 

velfærd? 

 

 

12.1.  Positive elementer i kommuneaftalen. 
 

Det må på den ene side for det første anerkendes som positivt, at regeringen – som 

tidligere lovet – fuldt og helt dækker kommunernes ekstraudgifter i forbindelse med 

Corona – epidemien. 273 

Det må for det første anerkendes som et positivt element i kommuneaftalen for 

2021, at regeringen – som tidligere lovet – fuldt og helt dækker kommunernes 

ekstraudgifter i forbindelse med Corona – epidemien. 274  

Det må for det andet også anerkendes som positivt, at aftalen – isoleret set - 

indeholder et reelt nettoløft af den kommunale serviceramme på 1,5 mia. kr., idet det 

i forhold til VLAK – regeringens kommuneaftale for 2019 er en forbedring, idet det 

reelle løft af servicerammen her udgjorde 1,3 mia. kr. 

 
273) Jf. Pressemeddelelse: Økonomiaftale med KL dækker Corona - regning og kan sparke gang i væksten, s. 1 på 

midten. 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-

vaeksten/   

274) Jf. Pressemeddelelse: Økonomiaftale med KL dækker Corona - regning og kan sparke gang i væksten, s. 1 på 

midten. 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-

vaeksten/   

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
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Figur: Reelt løft af kommunal serviceramme og samlet løft gennem serviceramme og 

finanslov af kommunal velfærd 2019 275, 2020 276og 2021 277 (mia. kr., årets priser).  
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Og det må for det tredje også anerkendes som en yderligere forbedring af den 

kommunale velfærd, at der med finanslovsaftalen for 2020 – under den statslige 

budgetteringsramme - gives kommunal velfærd i 2021 et yderligere løft på + 1,1 mia. 

kr. fortrinsvis til minimumsnormeringer samt flere folkeskolelærere. 278 

Endvidere må det for fjerde anerkendes som positivt, at kommuneaftalen for 2021 i 

sig selv giver kommunal velfærd et løft på ½ mia. kr. mere end det umiddelbare 

demografiske træk i 2021 på 1 mia. kr. og at løftet inkl. yderligere løft i 2021 i 

finanslovsaftalen for 2021 overstiger det umiddelbare demografiske træk med +1½ 

mia. kr. 

 

 
275) Jf. Lund, Henrik Herløv: Kommuneaftale 2019. 

www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Kommuneaftale2019.pdf  

276) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftaler 2020 for kommuner og regioner. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf  

277) Jf. Regeringen og KL: Aftale om kommunernes økonomi for 2021. 

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

278) Jf. Pressemeddelelse: Økonomiaftale med KL dækker Corona - regning og kan sparke gang i væksten, s. 1 på 

midten. 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-

vaeksten/   

http://www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Kommuneaftale2019.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/


145 
 

12.2.  Mindre godt i kommuneaftalen. 
 
Men trods disse forbedringer må det på den anden side for det første kritiseres, at 

løftet i kommuneaftalen for 2021 af den kommunale serviceramme med +1,5 mia. kr. 

i sig selv er mindre end løftet heraf i 2020 på +1,7 mia. kr. 279 

Det er for det andet også mindre godt, at kommuneaftalen for 2021 nok løfter den 

kommunale velfærd udover det umiddelbare demografiske træk, men ikke i sig selv 

løfter den kommunale velfærd svarende til det årlige gennemsnitlige fulde 

demografiske træk på 3 mia. kr. i perioden 2021 – 2025, idet der mangler -1 ½ mia. 

kr. i, at kommuneaftalen i sig selv modsvarer det fulde demografiske træk. 

Og det må for det tredje konstateres som utilstrækkeligt i kommuneaftalen for 2021, 

at selv inkl. løftet for den kommunale velfærd i 2021 som følge af finanslovsaftalen 

for 2020 så modsvarer løftet i kommuneaftalen for 2021 med i alt 2½ mia. kr. (inkl. 

finanslovsforbedringerne) ikke fuldt ud det samlede gennemsnitlige årlige 

demografiske træk i perioden 2021 – 2025 på 3 mia. kr. 

Endvidere må det for det fjerde opfattes som et dårligt element i aftalen, at det 

omdiskuterede sanktionssystem fra Budgetloven tilsyneladende bibeholdes uændret 

og dermed risikerer at presse kommunerne ud i merbesparelser i løbet af 

regnskabsåret 280. 

 

 

12.3.  Sikrer kommuneaftalen for 2021 et større løft i 
velfærden? 

 

Overordnet set lever kommuneaftalen for 2021 – kombineret med bevillingerne til 

kommunal velfærd i 2021 i finanslovsaftalen for 2020 - bedre, om end ikke fuldt ud, 

 
279I Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (I): Udhuling af velfærdsservice 2001 – 2019. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf  

280) Jf. Lund, Henrik Herløv: Budgetloven 2020 – revideres eller afskaffes? 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/BudgetlovRevision.pdf  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/BudgetlovRevision.pdf
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op til “Forståelsespapirets” målsætning om, at der – som anført - skulle gives 

velfærden et løft udover blot at bevare velfærdens standard.  

For det første opfylder aftalen i sig selv det umiddelbare demografiske træk og mere 

end opfylder dette, når løftet i 2021 som følge af finanslovsaftalen for 2020 

indregnes.  

Hermed bidrager kommuneaftalen for 2021 + merbevillingerne i 2021 i 

finanslovsaftalen for 2020 til en pæn reduktion i ressourceefterslæbet for den 

kommunale velfærd fra perioden 2010 til 2019. 

For det andet opfylder kommuneaftalen for 2021 ikke i sig selv det fulde 

demografiske træk, men medregnes merbevillingerne i 2021 til kommunal velfærd 

som følge af finanslovsaftalen for 2021 løftet kommunal velfærdsservice i 2021 dog 

med mere end 80 procent af det fulde demografiske træk. 

Således må kommuneaftalen for 2021, i hvert tilfælde inkl. bevillingerne i 2021 i 

finanslovsaftalen for 2020, et godt stykke ad vejen siges at sikre et større løft af 

velfærden end den blotte bevarelse af status quo. 
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Illustration: Regionsaftale for 2021 fremlægges. 
281 

 

 

 

 
281 ) Kilde https://www.berlingske.dk/danmark/31-milliarder-skal-daekke-regionernes-coronaregning  

https://www.berlingske.dk/danmark/31-milliarder-skal-daekke-regionernes-coronaregning
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DEL III:  
REGIONSAFTALEN FOR 2021: 

Standarden bevares, men løftet 
utilstrækkligt til ny medicin 

mm. og til at indhente 
efterslæb. 

 



149 
 
 

Indledning til del III. 
 

 

I denne tredje del af rapporten behandles aftalen om regionernes økonomi for 2021.  

Først redegøres i kap. 13 for hovedlinjerne i regionsaftalen for 2021.  

Dernæst redegøres i kap. 14 i kapitlets første del for de demografiske udfordringer og 

de demografiske træk for det regionale sundhedsvæsen 2021 – 2025. Dernæst 

undersøges i kapitlets anden del forholdet mellem de demografiske træk for 2021 for 

det regionale sundhedsområde og så løftet i 2021 i regionsaftalen samt i 

finanslovsaftale 2020. Først undersøges dette for det umiddelbare demografiske træk 

og dernæst for det fulde demografiske træk. 

Videre undersøges i kap.15 udviklingen i og undermineringen af standard og 

arbejdspres i det regionale sygehusvæsen 2010 – 2019. Og i fortsættelse heraf 

analyseres i kap. 16 baggrunden herfor i form af et ressourceefterslæb for det 

regionale sundhedsområde 2010 – 2019 i forhold til først det umiddelbare og dernæst 

det fulde demografiske træk. 

Videre analyseres i kap. 17, hvorledes dette ressourceefterslæb påvirkes af den 

indgåede regionsaftale for 2021 samt regionsaftalen for 2020 og finanslovsaftalen for 

2020. Det undersøges først for efterslæbet i forhold til umiddelbart demografisk træk 

og dernæst i forhold til efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk.  

Endelig undersøges i kap. 18, hvad der er godt og mindre godt i regionsaftalen, og det 

diskuteres kritisk, hvorvidt den løfter velfærden i tilstrækkeligt omfang? 
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Kap 13. Hovedtræk i aftalen om regionernes økonomi for 
2020. 
 

I dette kapitel redegøres for hovedlinjerne i aftalen om regionernes økonomi for 2021 

mellem S – regeringen og Danske Regioner. 282 

 

Hovedpunkterne i regionsaftalen for 2021 er, hvad angår udgifter, følgende: 

 

• DE REGIONALE DRIFTSUDGIFTER løftes ifølge aftalen med i alt + 1,3 

mia. kr, 283   

• EFFEKTIVISERING (I): Det hidtidige krav om årlige 

produktivitetsforbedringer på 2 % ophørte i 2019 284. Men til gengæld er med 

et regionalt ”teknologibidrag”, som i 2021 lyder på 400 mio. kr. og dette skal 

regionerne også frigøre i 2021 til øget behandlingskapacitet. 285 

• EFFEKTIVISERING (II): Endvidere skal regionerne i 2021 frigøre 276 mio. 

kr gennem bedre tilrettelæggelse af patientbehandlingen. 

• BESPARELSE: Regionerne skal reducere udgifterne til eksterne konsulenter 

med 100 mio. kr. i 2021, der skal anvendes til at øge behandlingskapaciteten. 

 
282) S – regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi for 2021. 29.05.20 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf 

283) Jf. aftalen for 2021, s. 2 nederst 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf 

284) Regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi for 2019 og aftalen for 2020, s. 5 øverst 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf 

285) Jf. aftalen for 2021, s. 3 øverst 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf. 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf
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• REELT LØFT: Netto løftes regionernes driftsramme hermed med 1,3 mia. kr. 
286 

• OFFENTLIGT PRIVAT SAMARBEJDE: Der etableres en 

deponeringsfritagelsespulje på 400 mio. kr til sådanne projekter. 287 

• FINANSLOV: Hertil kommer, at regionerne gennem finanslovsaftalen for 

2020 over den statslige budgetteringsramme løftes med 900 mio. kr. i 2020 og 

yderligere med 300 mio.kr. i 2021 til styrket psykiatri og flere sygeplejersker. 
288 

• COVID – 19 UDGIFTER: Regionerne tilføres 3,1 mio. kr. til dækning af 

ekstraordinære udgifter til håndtering og bekæmpelse af Covid – 19.289  

• DE REGIONALE ANLÆGSUDGIFTER udgør 7,5 mia. kr. i 2020. 290 Heri er 

inkluderet et ekstraordinært løft på 1. mia. kr. for at understøtte beskæftigelse 

og forventede investeringer på 4 mia. i kvalitetsfondsbyggeri. 

• ”NÆRHEDSFINANSIERING”: I 2019 indførtes en betinget finansiering på, 

der afhænger af opfyldelsen af mål for at bringe behandlingen tættere på 

borgerne og opfyldelsen af bredere mål for øget sammenhæng og omstilling af 

behandlingen. 291 Denne pulje udgør i 2021 1,6 mia. kr. 292 

 
286) Kilde: Egen beregning. Regionerne får 1,3 mia. kr + 0, 1 mia. kr (konsulentbesparelse) dvs. et nettoløft” på 1,1 mia. 

kr. 

287) Jf. Side 3, for neden. 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pd 

288) Jf. Pressemeddelelse fra Social og Indenrigsministeriet: Økonomiaftale med Danske regioner dækker Corona – 

regning i 2020 og giver 1.3 mia. mere til velfærd i 2021. 29.05.20 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-

coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/   

289) Jf. Regionsaftalen, s. 4 på midten. 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pd  

290) Jf. aftalen, s 3 for neden. 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pd  

291) Jf. Regionsaftalen for 2021, side 5 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pd  

292) Jf. Aftalen for 2021, s. 9 tredje afsnit. 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pd  

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pd
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pd
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pd
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pd
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pd
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• FLERE SYGEPLEJERSKER: Regeringen og regionerne skal drøfte 

uddannelse og ansættelse af flere medarbejdere. 293 

• PSYKIATRI: S- regeringen vil igangsætte et arbejde med henblik på at 

udarbejde en 10 års plan for psykiatrien. Regionerne vil blive inddraget i 

arbejdet. 294 Desuden er 600 mio. kr. i 2021 i det aftalte løft i aftale om 

Finansloven for 2020 målrettet kapacitetsløft i behandlingspsykiatrien. 295 

• SAMLET RAMME FOR SUNDHEDSUDGIFTER udgør med aftalen kr. 120, 

7 mio. i 2021 296 (2021 – prisniveau) i forhold til kr. 118, 4 mia. kr i 2020 

(2020 – prisniveau). 297 

• Det reelle løft på 1,3 mia. kr. svarer til en procentuel forhøjelse af regionernes 

driftsudgifter med + 1,1 procent. 

• BUDGETLOVS SANKTIONER: 1 mia. af regionernes bloktilskud er betinget 

af, at regionernes driftsbudgetter overholder driftsrammen og ½ mia. kr. heraf 

er betinget af budgetternes overholdelse af anlægsrammen.298 Overskridelser af 

budgetterne i regnskabet for 2019 modregnes i bloktilskuddet. 

 

 
293) Jf. Aftalen for 2021, s. 9 for oven. 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pd  

294) Jf. Aftalen for 2021, s. 15 for neden. 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pd  

295) Jf. Aftalen for 2021, s. 15 for neden. 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf  

296) Jf. regionsaftalen for 2021, bilag 2, s. 22 øverst. 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf 

297) Jf., Aftalen for 2020, bilag 2, s. 21, øverst. 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/regionerne-faar-halvanden-mia-mere-i-2020 

298) Jf. regionsaftalen for 2021, bilag 2, s. 22 nederst. 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf 

 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pd
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pd
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/regionerne-faar-halvanden-mia-mere-i-2020
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf
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Kap. 14. Regionsaftalen for 2021 (+ finanslovsaftale 2020) 
i forhold til fremtidige demografiske udfordringer og 
demografiske træk for det regionale sundhedsområde 
2021 – 2025.  

 
I det følgende kapitel analyseres regionsaftalen i forhold til de fremtidige 

demografiske udfordringer og de demografiske træk for det regionale sundhedsvæsen 

2021 – 2025.  

I første afsnit gennemgås de demografiske udfordringer for det regionale 

sygehusvæsen 2021 – 2025.   

Dernæst undersøges i andet afsnit, hvilken realvækst i det offentlige forbrug til det 

regionale sundhedsvæsen, som regionsaftalen for 2021 indebærer i sig selv betragtet 

samt inklusive løft i 2021 af kommunal velfærdsservice i henhold til 

finanslovsaftalen for 2020? 

Dette sammenlignes med det direkte på befolkningsudviklingen baserede, såkaldt 

”umiddelbare” demografiske træk for regionernes sundhedsområde 2021 – 2025.  

Herefter analyseres i tredje afsnit det fulde demografiske træk på det regionale 

sundhedsvæsen, hvori ressourcetilførslen hertil ikke blot reguleres for 

befolkningsudviklingen, men også for velstandsudviklingen. 

Og igen sammenlignes regionsaftalen for 2021 i sig selv betragtet respektive inkl. løft 

i 2021 i finanslovsaftalen for 2020 med det demografiske træk – nu altså med det 

fulde demografiske træk. 

 

 

 
14.1. Demografiske udfordringer for regionerne 2021 – 2025. 
 

Ligesom den kommunale ældrepleje vil også det regionale sundhedsområde i de 

kommende år blive sat under stærkt pres fra den demografiske udvikling. Der 
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kommer for det førsteflere ”kunder i butikken”, fordi befolkningen de næste 10 år 

forventes at vokse med 5 %.299 

Men ligesom for kommunerne har det for det andet navnlig betydning for det 

regionale sundhedsvæsen, at især antallet af ældre i pensionsalderen vokser i disse år, 

fordi levetiden vokser.  

Den stigende levetid vil i sig selv medføre flere behandlingskrævende leveår. Især vil 

det øge presset på det regionale sundhedsvæsen, at der bliver flere ”gamle” ældre fra 

80 år og opefter – en alder hvor de særligt får brug for sundhedsydelser.300 

 

Figur: Forventet procentvis ændring i antallet af borgere i Danmark 2018 til 2025, 

fordelt på aldersgrupper. 301 

 

 
 

 
299( Jf. Iversen, Anna Kollerup og Jakob Kjellberg: Flere ældre og nye behandlinger – Hvad kommer det til at koste? 

VIVE, 2018 

https://pure.vive.dk/ws/files/2306314/301206_flere_aeldre_sundhedsvaesenets_oekonomi_pdfa.pdf  

300) Jf. Kjellberg, Jakob og Bettina Højgaard: 5 megatrends der udfordrer fremtidens sundhedsvæsen.  

301) Kilde: Kirk, Jens Sand: Massivt demografisk pres på plejeområdet. Analysenotat fra KL, s. 3 midt for. 21.02.19. 

https://www.kl.dk/nyheder/makro-analyseenheden/offentlige-finanser/massivt-demografisk-pres-paa-

plejeomraadet/  

https://pure.vive.dk/ws/files/2306314/301206_flere_aeldre_sundhedsvaesenets_oekonomi_pdfa.pdf
https://www.kl.dk/nyheder/makro-analyseenheden/offentlige-finanser/massivt-demografisk-pres-paa-plejeomraadet/
https://www.kl.dk/nyheder/makro-analyseenheden/offentlige-finanser/massivt-demografisk-pres-paa-plejeomraadet/
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Og jo højere alder, jo mere brug for sundhedsydelser. 

 

Figur: Gennemsnitlige aldersfordelte udgifter til individuel offentlig service, 2011.302 

 

 

 

 

14.2. Regionsaftalen (+ finanslovsaftale 2020) og det 
umiddelbare demografiske træk for regionerne (s 
sygehusvæsen) 2021. 
 

 

Den stigende befolkning og som nævnt navnlig det voksende antal ældre og især 

stigningen heriblandt af ”gamle” ældre får umiddelbart konsekvenser i form af et 

stigende umiddelbart demografisk træk i regionerne, hvilket primært vedrører 

sundhedsområdet (hospitaler, medicin og sygesikring). 

 

 
302) Jf.  Jakob Kjellberg og Betina Højgaard: 5 megatrends, der udfordrer fremtiden sundhedsvæsen. s. 14. KORA, marts 

2017. 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-sundhedsvaesen-8760/ 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-sundhedsvaesen-8760/
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14.2.1. Umiddelbart demografisk træk for regionerne 2021. 

 

 

Ved det umiddelbare demografiske træk 303 forstås - som foran nævnt - det 

udgiftstræk på det offentlige forbrug, som befolkningsudviklingen isoleret set 

medfører, såfremt den reale udgift pr. bruger fastholdes uændret = uændret standard. 

 

Mere præcist er det demografiske træk – som beskrevet - 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. 304 

 

Det billede, vi ser ovenfor, af en aldrende befolkning, stigende fødselstal og længere 

gennemsnitlig middellevetid sætter hele den offentlige sektor, under pres. Men dette 

pres retter sig ikke mindst mod det regionale sundhedsvæsen på grund af det stigende 

antal pensionister i højere aldersklasser med stigende behov for sundhedsydelser. 

 

Tabel: Demografisk træk 2019 - 2025 fordelt på serviceområder, gns. årlig vækst i 

procent fra 2019 til 2025. 305 

 
 

 
303) Til forskel fra det udvidede eller fulde demografiske træk, jf. næste afsnit. 

304) Kirk, Jens Sand: Foran anførte Analysenotat, s. 7 for oven. 

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. 

305) Kilde: Kirk, Jens Sand: Foran anførte Analysenotat, s. 10 for neden.  
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Som en konsekvens heraf vokser det umiddelbare demografiske træk i regionerne i 

perioden 2021 - 2025 i gennemsnit med 0,8 procent om året, hvilket er stærkere end 

gennemsnittet for hele den offentlige sektor, som for perioden udgør 0,6 procent. 306 

Dette svarer afrundet til en årlig gennemsnitlig stigning i det demografiske træk på 1 

mia. kr. (2020-priser). 307 

Nærmere bestemt er udviklingen i det umiddelbare demografiske træk for regionerne 

i perioden 2021 – 2025 dog således, at væksten i det offentlige forbrug i regionerne 

forventes at ville falde svagt fra 0,9 pct. i 2021 til 0,8 pct. i 2025.   

I alt forventes ressourcetilførslen til det regionale sundhedsområde akkumuleret over 

hele perioden at skulle vokse med 5½ mia. kr. fra 2021 til 2025 for at dække det 

umiddelbare demografiske træk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
306) Kilde:  Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233) af 18. juni 2020, side 2, tabel 1: Opdateret 

demografiske udgiftstræk i procent og mia. kr. for henholdsvis stat, regioner og kommuner i årene i perioden 2021 – 

2025. Stillet af Rune Lund (EL) 24. juni 2021. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm. 

307) Jf.  Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233) af 18. juni 2020, side 2, tabel 1: Opdateret 

demografiske udgiftstræk i procent og mia. kr. for henholdsvis stat, regioner og kommuner i årene i perioden 2021 – 

2025. Stillet af Rune Lund (EL) 24. juni 2021. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
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Tabel: Vækst i det umiddelbare demografiske træk for offentligt forbrug til sundhed i 

regionerne i perioden 2021 – 2025. Procent og mia. kr. (2020 – priser). 308 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2021 -

2025 

ialt 

Procent 

vis 

vækst 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

(gns) 

Vækst i  

mia. kr.  

(2019 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5½ 

(akk.) 

 
 
 
14.2.2. Regionsaftalen i sig selv betragtet i forhold til umiddelbart 
demografisk træk 2021. 
 

I forhold hertil må det anerkendes, at regionsaftalen for 2021 med en nettovækst på 

1,3 mia. lidt mere end opfylder det umiddelbare demografiske træk, som forudsætter 

en vækst i regionernes udgifter til sundhed i 2021 på 1 mia. kr.  309 

Løftet for regionernes serviceudgifter i økonomiaftalen for 2020 repræsenterer i 

forhold til det umiddelbare demografiske træk – jf. foran - en stigning i de regionale 

driftsudgifter på i alt 10,7 mia. kr. på omkring 1,1 pct.  

Det offentlige forbrug i regionerne er imidlertid ikke helt sammenligneligt med 

regionernes driftsudgifter, men ligger noget i underkanten af heraf. 310  
 

308) Kilde:  Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233) af 18. juni 2020, side 2, tabel 1: Opdateret 

demografiske udgiftstræk i procent og mia. kr. for henholdsvis stat, regioner og kommuner i årene i perioden 2021 – 

2025. Stillet af Rune Lund (EL) 24. juni 2021. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm. 

309) Jf Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233) af 18. juni 2020, side 2, tabel 1: Opdateret 

demografiske udgiftstræk i procent og mia. kr. for henholdsvis stat, regioner og kommuner i årene i perioden 2021 – 

2025. Stillet af Rune Lund (EL) 24. juni 2021. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
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På denne baggrund skønnes det reelle løft for regionernes driftsudgifter i 

regionsaftalen for 2021 at svare til en realvækst i det offentlige forbrug for det 

regionale sundhedsområde på omkring 1,3 pct. 311 

 

Figur: Umiddelbart demografisk træk for det regionale sundhedsområde i 2021 312 og 

realvækst i offentligt forbrug til regionalt sundhedsområde i 2020 (mia. kr) ifølge 

regionsaftalen for 2021. 313 

1

1,3

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Umid. Dem. Træk Realvækst i off. Forbrug til

reg. Sundhedsudgifter

Umid. Dem. Træk Realvækst i off. Forbrug til reg. Sundhedsudgifter

 

14.2.3. Regionsaftalen + løft i 2021 i finanslovsaftalen for 2020 i forhold 
til umiddelbart demografisk træk 2021. 
 

Oveni løftet for det regionale sundhedsområde i 2021 som følge af regionsaftalen for 

2021 kommer imidlertid, at finanslovsaftalen for 2020 i 2021 indebar et yderligere 

 
310JF. 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  

311) Kilde egen beregning  

312) Kilde:  Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233) af 18. juni 2020, side 2, tabel 1: Opdateret 

demografiske udgiftstræk i procent og mia. kr. for henholdsvis stat, regioner og kommuner i årene i perioden 2021 – 

2025. Stillet af Rune Lund (EL) 24. juni 2021. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm. 

313) Kilde: Regionsaftalen for 2021. 

https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/Aktstk.148/spm/5/svar/1499100/1913680/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
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løft for det regionale sundhedsområde på 0,3 mia. kr.314 Merbevillingerne i 2021 i 

finanslovsaftalen for 2020 sigtede første og fremmest på en styrke psykiatri og flere 

sygeplejersker.  

Hermed vokser det samlede løft i 2021 for det regionale sundhedsområde i 

regionsaftale + bevillinger i 2021 i finanslovsaftale 2020 til i alt 1,6 mia. kr.  

Hermed overskrides det umiddelbare demografiske træk i 2021 gennem 

kombinationen af løft regionsaftalen og merbevillingerne for 2021 i finanslovsaftale 

2020 med i alt +0,6 mia. kr. 

 

Figur: Umiddelbart demografisk træk for det regionale sundhedsområde i 2021 315 og 

realvækst i offentligt forbrug til regionalt sundhedsområde i 2020 (mia. kr) ifølge 

henholdsvis regionsaftalen for 2021 respektive inkl. merbevillinger i finanslovsaftale 

2020 316.  

1

1,3
1,6

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

1
1,2
1,4
1,6

Umid. Dem. Træk Realvækst i off.

Forbrug til reg.

Sundhed

Realvækst i

regionsaftale +

finanslovsaftale
Umid. Dem. Træk Realvækst i off. Forbrug til reg. Sundhed

Realvækst i regionsaftale + finanslovsaftale

 

 
314 ) Jf. Finansministeriet: Økonomiaftale med Danske Regioner dække Corona – regning i 2020 giver 1,3 ma. kr., mere 

til velfærd i 2021. Pressemeddelelse, 29.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-

og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/  

315) Kilde:  Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233) af 18. juni 2020, side 2, tabel 1: Opdateret 

demografiske udgiftstræk i procent og mia. kr. for henholdsvis stat, regioner og kommuner i årene i perioden 2021 – 

2025. Stillet af Rune Lund (EL) 24. juni 2021. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm. 

316) Kilde: Regionsaftalen for 2021. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
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14.3. Regionsaftalen i forhold til fuldt demografiske stræk 2021. 
 

 

Men at det umiddelbare demografiske træk dækkes af regionsaftalen fro 2020, 

indebærer som tidligere bemærket ”kun”, at den hidtidige standard i det regionale 

sundhedsvæsen opretholdes. 

Skal der være råd til udvikling af sundhedssektoren i form af fx ny medicin, ny 

teknologi, nye behandlingstilbud og bedre kvalitet i sundhedsydelserne, så kræves der 

– jf. foran -, at ressourcetilførslen stiger svarende til velstandsudviklingen dvs. med 

det såkaldte fulde demografiske træk. 

 

 

14.3.1. Fuldt demografisk træk 2021. 
 

Det fulde demografiske træk betyder som foran fremført, at væksten i det offentlige 

forbrug og offentlig service skal modsvare udviklingen i BNP generelt.  

Ifølge Finansministeriet indebærer opfyldelse af dette fulde demografisk træk (af 

Finansministeriet betegnet som ”beregningsteknisk fremskrivningsprincip”) en 

gennemsnitlig årlige realvækst fra 2021 til 2025 for hele den offentlige sektors 

vedkommende på 2 mia. kr. svarende til en procentuel årlig gennemsnitlig vækst i det 

offentlige forbrug i regionerne til sundhed på 1,3 pct. 317 

 

 

 

 

 
 

317) Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (aktstykke nr. 233) af 18. juni 2020, side 3, tabel 1: Årlig stigning i 

udgifterne i procent og i mia. kr. i henholdsvis stat, kommuner og regioner såfremt Finansministeriets 

beregningstekniske principper for fremskrivningen efter den mellemfristede planlægningshorisont anvendes for 

perioden 2021- 2015 (Det fulde demografiske træk – hhl). Stillet af Rune Lund 24. juni 2020. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm  

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 sundhed i regioner i perioden 

2021 – 2025 ifølge fuldt demografiske træk jf. Finansministeriet. Procent og mia. kr. 

(2020 – priser). 318 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2021 -2025 

I alt 

Procentvis 

vækst 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 

 

1,3 (gns.) 

Vækst i  

mia. kr.  

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 (akk.) 

 

 

Men Finansministeriets opgørelse af det fulde demografiske træk er imidlertid ikke 

det eneste bud herpå. 

 

Af en række sundhedseksperter 319 såvel som en række sundhedsfagprofessionelles 

organisationer 320  vurderes det, at fuldt demografisk træk forudsætter et større løft i 

de samlede udgifter til sundhedsvæsenet end anslået af Finansministeriet. 

 

De vurderer, at en stigning på godt 2 % årligt i gennemsnit fra 2020 til 2025 er 

nødvendigt for at modsvare det fulde demografiske træk svarende til 3 mia. kr om 

året.  

 
318) Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (aktstykke nr. 233) af 18. juni 2020, side 3, tabel 1: Årlig stigning i 

udgifterne i procent og i mia. kr. i henholdsvis stat, kommuner og regioner såfremt Finansministeriets 

beregningstekniske principper for fremskrivningen efter den mellemfristede planlægningshorisont anvendes for 

perioden 2021- 2015 (Det fulde demografiske træk – hhl). Stillet af Rune Lund 24. juni 2020. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm  

319) Jf. Interview med Jakob Kjellberg i Rasmussen, Lars Igum: ”Trods milliarder er hospitalerne pressede”. Politiken, 

20.04.19. 

https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-de-noget-

at-have-deres-pib-i%C2%AB 

320) Jf. Ældre Sagen, Lægeforeningen, Danske Patienter, FOA, Danske Handicaporganisationer og Dansk Sygeplejeråd i 

” Patienter, ældre og sundhedsprofessionelle i opråb: Flere midler til presset sundhedsvæsen. Pressemeddelelse 

Lægeforeningen, 19. 03.19 

https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-

sundhedsvaesen  

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB
https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-sundhedsvaesen
https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-sundhedsvaesen


163 
 

Det er - ifølge dem - den nødvendige stigning i sundhedsudgifterne, hvis der skal 

være råd til at tilbyde behandling og pleje på et uændret niveau, i takt med, at der 

både kommer flere børn og flere ældre borgere med behov for behandling og pleje og 

samtidig være råd til de nye behandlinger og forbedringer, der kommer med 

udviklingen. 

 

Tabel: Beregnet gns. vækst i det offentlige forbrug til sundhed i regioner i perioden 

2020 – 2025 ifølge sundhedseksperter for udvidet demografiske træk. Procent og mia. 

kr. (2020 – priser). 321 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 -2025 

I alt 

Procentvis 

vækst 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

(gns) 

Vækst i  

mia. kr.  

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

18 (akk.) 

 

 

14.3.2. Regionsaftalen i forhold til det fulde demografiske træk 2021. 
 

Indledningsvist kan konstateres, at regionsaftalen for 2021 i sig selv betragtet ikke 

opfylder det fulde demografiske træk, uanset hvordan dette opgøres 

Tager vi udgangspunkt i Finansministeriets opgørelse af det fulde demografiske træk, 

så forudsætter det som beskrevet en realvækst i det offentlige forbrug i kommunerne i 

2021 på 2 milliarder. 

 
321) Jf. interview med Jakob Kjellberg i Rasmussen, Lars Igum: ”Trods milliarder er hospitalerne pressede”. Politiken, 

20.04.19 https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-

de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB og jf. Pressemeddelelse fra Ældre Sagen, Lægeforeningen, Danske Patienter, 

FOA, Danske Handicaporganisationer og Dansk Sygeplejeråd i ” Patienter, ældre og sundhedsprofessionelle i opråb: 

Flere midler til presset sundhedsvæsen, Lægeforeningen, 19. 03.19. 

https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-

sundhedsvaesen 

 

https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB
https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-sundhedsvaesen
https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-sundhedsvaesen
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Men regionsaftalen for 2021 opfylder i sig selv betragtet med en nettovækst på 1,3 

mia. IKKE kravet fra det fulde demografiske træk i 2020. I forhold til 

Finansministeriets beregning underskrides aftalen isoleret betragtet det fulde 

demografiske træk med – 0,7 mia. kr.  Og i forhold til sundhedseksperternes skøn for 

det årlige gennemsnitlige fulde demografiske træk 2021 – 2025 underskrides dette 

med – 1,7 mia. kr. 

 

Figur: Fuldt demografisk træk for det regionale sundhedsområde i 2021 ifølge FM´s 
322 respektive ifølge sundhedseksperters opgørelsesmetode 323 og realvækst i 

offentligt forbrug til regional velfærdsservice på sundhedsområdet i 20201(mia) 324 

ifølge regionsaftalen for 2021 isoleret betragtet. 
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322) Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (aktstykke nr. 233) af 18. juni 2020, side 3, tabel 1: Årlig stigning i 

udgifterne i procent og i mia. kr. i henholdsvis stat, kommuner og regioner såfremt Finansministeriets 

beregningstekniske principper for fremskrivningen efter den mellemfristede planlægningshorisont anvendes for 

perioden 2021- 2015 (Det fulde demografiske træk – hhl). Stillet af Rune Lund 24. juni 2020. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm  

323) Jf. interview med Jakob Kjellberg i Rasmussen, Lars Igum: ”Trods milliarder er hospitalerne pressede”. Politiken, 

20.04.19 https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-

de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB og jf. Pressemeddelelse fra Ældre Sagen, Lægeforeningen, Danske Patienter, 

FOA, Danske Handicaporganisationer og Dansk Sygeplejeråd i ” Patienter, ældre og sundhedsprofessionelle i opråb: 

Flere midler til presset sundhedsvæsen, Lægeforeningen, 19. 03.19. 

https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-

sundhedsvaesen 

324) Kilde: Egen beregning. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB
https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-sundhedsvaesen
https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-sundhedsvaesen
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14.3.3. Regionsaftalen + løft i 2021 i finanslovsaftalen for 2020 i forhold 

til FULDT demografisk træk 2021. 

 

Oveni løftet for det regionale sundhedsområde i 2021 som følge af regionsaftalen for 

2021 kommer imidlertid som foran beskrevet, at finanslovsaftalen for 2020 i 2021 

indebar et yderligere løft på 0,3 mia. kr til styrket psykiatri og flere sygeplejersker.325  

Hvilket øger det samlede løft i 2021 for det regionale sundhedsområde til i alt 1,6 

mia. kr.  

Det samlede løft i regionsaftalen + merbevillingerne for 2021 i finanslovsaftale 2020 

opfylder imidlertid stadig ikke det fulde træk i 2021.  

I forhold til Finansministeriets opgørelse underskrides det fulde demografiske træk 

med – 0,4 mia. kr. Og i forhold til sundhedseksperternes bud på det fulde 

demografiske træk, så underskrides dette af regionsaftale + finanslovsaftale med – 1,4 

mia. kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
325 ) Jf. Finansministeriet: Økonomiaftale med Danske Regioner dække Corona – regning i 2020 giver 1,3 ma. kr., mere 

til velfærd i 2021. Pressemeddelelse, 29.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-

og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
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Figur: Fuldt demografisk træk for det regionale sundhedsområde i 2021 (procent) 

ifølge FM 326 respektive ifølge sundhedsekspert 327 og realvækst i offentligt forbrug 

til regional velfærdsservice på sundhedsområdet i 2020 (mia) 328 ifølge regionsaftalen 

for 2021 + finanslovsaftale 2020. 
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326) Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (aktstykke nr. 233) af 18. juni 2020, side 3, tabel 1: Årlig stigning i 

udgifterne i procent og i mia. kr. i henholdsvis stat, kommuner og regioner såfremt Finansministeriets 

beregningstekniske principper for fremskrivningen efter den mellemfristede planlægningshorisont anvendes for 

perioden 2021- 2015 (Det fulde demografiske træk – hhl). Stillet af Rune Lund 24. juni 2020. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm  

327) Jf. interview med Jakob Kjellberg i Rasmussen, Lars Igum: ”Trods milliarder er hospitalerne pressede”. Politiken, 

20.04.19 https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-

de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB og jf. pressemeddelelse fra Ældre Sagen, Lægeforeningen, Danske Patienter, 

FOA, Danske Handicaporganisationer og Dansk Sygeplejeråd i ” Patienter, ældre og sundhedsprofessionelle i opråb: 

Flere midler til presset sundhedsvæsen, Lægeforeningen, 19. 03.19. 

https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-

sundhedsvaesen 

 

328) Kilde: Egen beregning. 

 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB
https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-sundhedsvaesen
https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-sundhedsvaesen
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Kap. 15.:  Udhulingen af det regionale sygehusvæsen 
2010 – 2019.  
 
Men en ting er, hvorledes regionsaftalen for 2021 forholder sig til de aktuelle 

demografiske træk i året 2021. 

Udover spørgsmålet om, hvorvidt de demografiske træk opfyldes i 2021, er et nok så 

stort problem også, at også sundhedsområdet – om end ikke så voldsomst som det 

kommunale velfærd - siden 2010 økonomisk har været undermineret af en borgerlig 

økonomisk sparepolitik.  

I første afsnit af indeværende kapitel redegøres for, hvorledes regionernes generelt 

blev sat på økonomisk smalhals i perioden 2010 – 2020. 

Og i andet afsnit redegøres for, hvorledes det har udhulet standard og arbejdsvilkår i 

det regionale sygehusvæsen. 

Dernæst analyseres i det herefter følgende kapitel sammenhængen mellem denne 

udhuling af det regionale sygehusvæsens økonomi og standard og så 

ressourceudviklingen for regioner og sygehusvæsen 2010 – 2019. 

 

15.1. Regionerne på økonomisk smalhals 2010 – 2020. 
 

Som tidligere nævnt blev offentlige forbrug til velfærdsservice generelt mærkbart 

udhulet i perioden 2010 – 2019 i kraft en borgerlig økonomisk sparepolitik på 

velfærden, til dels for at kunne give skattelettelser. 329 

Regionerne har her på den ene side været gunstigere stillet end kommunerne, idet 

sundhedsvæsenet forblev et højere prioriteret område end den kommunale velfærd. 

Men på den anden side gik heller ikke sundhedsvæsenet fri af sparepolitikken.  

 
329) 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  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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Fra 2000 til 2009 oplevede regionerne en gennemsnitlig økonomisk realvækst på 

omkring 3 procent årligt svarende til et årligt økonomisk løft på 3 mia. kr. til driften 

af sundhedsvæsenet.  

Men fra 2010 – 2011 oplevede regionerne tværtimod et fald i bevillingerne til 

sundhedsvæsenet og siden har den gennemsnitlige årlige realvækst ligget på omkring 

bare en procent, 

 

Figur: Årlig realvækst i regionernes sundhedsbudgetter 2000 – 2018. 330 

 

 

Regionerne er således siden 2010 blevet sat på økonomisk smalhals, I modsætning til 

i kommunerne er beskæftigelsen i den regionale sundhedssektor ikke gået direkte 

ned, men den er siden 2010 stagneret.  

Hvor beskæftigelsen i årene 2001 – 2009 gennemsnitligt årligt steg med 1,6 % i 

sygehus – og praksissektoren, så faldt væksten i beskæftigelsen i perioden 2010 – 

2017 til en årlig gennemsnitlig stigning på kun 0,4 pct. 

 

 

 

 
330) Jf. Jakob Kjellberg og Anna Kollerup Iversen: Flere ældre og nye behandlinger – hvad koster. Vive, dec. 2018. 

https://www.vive.dk/media/pure/11194/2306313  

https://www.vive.dk/media/pure/11194/2306313
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Figur: Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede i sygehus og praksissektoren, 2001 – 

2017. 
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15.2. Udhuling af standard og arbejdsvilkår i sygehusvæsenet 
2010 – 2019. 
 

Konsekvensen af sparepolitikken har været at nye behandlingsmetoder og ny medicin 

som udgangspunkt IKKE har kunnet finansieres over sundhedsvæsenets bevillinger. 

For alligevel at skabe rum hertil har regeringernes løsning været at presse 

medarbejderne til at løbe hurtigere for herigennem at frigøre ressourcerne til 

sundhedsvæsenets udvikling. Presset på medarbejderne er sket gennem 

tilbagevendende årlige krav om produktivitetsforøgelse. 

Lige siden starten af nullerne har de ansatte på sygehusene skullet opfyldte et krav 

om at øge produktiviteten med to procent, dvs. at der skal flere patienter gennem 

systemet med det samme personale.   

Gennem produktivitetskravene er der sammenlagt på sygehusene fra 2003 til 2016 

blevet ”effektiviseret” for 32,2 %. 
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Figur: År til år produktivitetsudviklingen på sygehusene 2003 – 2016, pct. 331 

 

 

Herigennem er en stærk stigning i opgavemængden på 25 procent fra 2009 til 2015 

blevet gennemført med en meget lille personalestigning på kun 4 procent = en stærk 

forøgelse af arbejdsbelastning og tempo. 

 

Figur: Udvikling af aktivitet i forhold til medarbejdere på somatiske hospitaler og 

sygehuse. 332 

 

 
331) Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Løbende offentliggørelse af produktiviteten i sundhedssektoren. X delrapport, 

s.10. https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2018/Produktivitet-13-delrapport-feb-2018/Rapport-13-

delrapport-feb-2018.pdf  

332) Kilde: Danske Regioner: Pressede hospitaler. 

http://www.regioner.dk/media/5002/faktaark-pressede-hospitaler.pdf 

https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2018/Produktivitet-13-delrapport-feb-2018/Rapport-13-delrapport-feb-2018.pdf
https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2018/Produktivitet-13-delrapport-feb-2018/Rapport-13-delrapport-feb-2018.pdf
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Produktivitetskravet har i realiteten betydet, at regionerne har skullet finde pengene 

til behandling af flere patienter gennem besparelser på værende aktiviteter og 

personale. Reelt har kravet om 2 % årligt øget produktivitet og effektivisering på 

sygehusene årligt således indebåret en camoufleret besparelse. En besparelse, der 

svarer til omkring 1,3 mia. kr. årligt.  

Kravene om årlige produktivitetsforbedringer på 2 procent blev ganske vist droppet i 

2018 efter aftale mellem DF og VLAK – regeringen. Men i stedet blev indført et nyt 

”teknologibidrag”, hvorigennem regionerne således stadig skal frigøre midler i 

betragteligt omfang. 

 

Prisen for underfinansieringen af sundhedsvæsenet i forhold til det fulde 

demografiske træk er igennem opskruning af arbejdstempo og belastning i første 

omgang blevet betal af medarbejderne i form af stress og dårligt arbejdsmiljø. En 

pris, som videre betales af patienterne, når de betjenes af et overbelastet personale. 333 

En anden logisk konsekvens har selvsagt været, at der over tid er blevet mindre tid til 

den enkelte patient = forringelse af kvaliteten i behandling og pleje. 

Men ikke blot er arbejdstempoet blevet stærkt skruet op og servicen forringet, men 

produktivitetskravet har også afstedkommet fyringsrunder i regionerne, fordi 

omkostningerne ved de øgede aktiviteter ikke kunne rummes indenfor de reelt 

nedjusterede budgetter. 

Der er derfor i dag et stærkt behov for at genoprette bemandingen på sygehusene og 

dermed velfærden på sundhedsområdet. Et behov som aftale om regionernes økonomi 

for 2021 ikke indfrier. 

 

 
333) Jf. Sørensen, Finn og Enhedslistens Folketingssekretariat: Budgetloven skader Velfærd og sundhed, s. 7 midt for. 

14.03.19. https://org.enhedslisten.dk/files/budgetlov_0.pdf  

https://org.enhedslisten.dk/files/budgetlov_0.pdf
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Kap. 16.:  Ressourceefterslæb for det regionale 
sundhedsområde 2010 - 2019.  
 
 
Bag den relative udhuling af standard og arbejdsvilkår i det regionale sundhedsvæsen 

ligger et efterslæb i ressourcetilførslen hertil i perioden 2010 – 2019. 

I indeværende kapitel analyseres dette ressourceefterslæb for regionernes 

sundhedsområde 2010 – 2019 og hvorvidt og i hvilket omfang dette ændres af 

kommuneaftalen for 2021 samt den forudgående kommuneaftale for 2020 og 

finanslovsaftalen for 2020. 

I første afsnit analyseres størrelsen af efterslæbet for det regionale sundhedsvæsen 

2010 – 2020 set i forhold til det umiddelbare demografiske træk. 

Og i andet afsnit undersøges efterslæbet i forhold til det fulde demografiske træk. 

 

 

 

 

16.1. Ressourceefterslæb i f. t. umiddelbart demografisk træk. 
 

Den smalle vækst fra 2010 til 2019 har haft konsekvenser for regionernes ressourcer i 

forhold til, hvad de demografiske træk krævede.  

 

I forhold til stigning i befolkningstallet og navnlig stigningen i antallet af ældre og 

herunder igen særlig stigning i gamle ældre har forbrugsvæksten i regionerne ifølge 

en analyse fra KL 334 siden 2010 ligget underkanten af, hvad den demografiske 

udvikling tilskrev. 

 

 

 

 

 

 
334) Kilde. Kirk, Jens Sand: Prioritering af velfærden frem mod 2025 og derefter, s. 10. KL, 12.06.19. 

https://www.kl.dk/media/20062/prioritering-af-velfaerden-frem-mod-2025-og-derefter.pdf  

https://www.kl.dk/media/20062/prioritering-af-velfaerden-frem-mod-2025-og-derefter.pdf
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Figur: Forbrugsvækst i regionerne og umiddelbart demografisk træk, 2001 – 2019. 335 

 

 

 
 

Regionernes bevillinger har således kun ”tilnærmelsesvist” opfyldt det umiddelbare 

demografiske træk i perioden 2010 – 2019, idet der for perioden som helhed mangler 

op mod - 1 mia. kr. (akkumuleret). 

 

Figur:  Akkumuleret efterslæb for offentligt forbrug til sundhed i regionerne i forhold 

til umiddelbart demografisk træk, mia. kr. (2019 – priser)336 
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335) Kilde. Kirk, Jens Sand: Prioritering af velfærden frem mod 2025 og deretter, s. 10. KL, 12.06.19. 

https://www.kl.dk/media/20062/prioritering-af-velfaerden-frem-mod-2025-og-derefter.pdf  

336) Kilde:2. rev. og udbyggede udgave af ” Langsom nedsmeltning af velfærden (1. rapport): Udhulingen af 

velfærdsservice 2001 – 2019”, s. 95. 

https://www.kl.dk/media/20062/prioritering-af-velfaerden-frem-mod-2025-og-derefter.pdf
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16.2. Ressourceefterslæbet i f. t. fuldt demografiske træk. 
 

Heraf kan man hurtigt slutte sig til, at det må stå dårligere til dækningen af det fulde 

demografiske træk i perioden 2010 – 2019. Og det gør det da også.  

 

Den gennemsnitlige vækst i velstanden har siden årtusindskiftet været omkring 1,2 

pct.  337 For hele den offentlige sektor indebærer det siden 2010 et fuldt demografisk 

træk på årlig 1,2 procent i årligt gennemsnit. Men for regionerne har procenten pga. 

ældreudviklingen været højere, nemlig årligt i gennemsnit 1,4 procent.338  

 

Men udviklingen i regionernes service udgifter har ikke opfyldt dette.  Jf. foran steg 

det offentlige forbrug i regionerne godt nok i perioden, men kun med årligt 0,7 

procent i gennemsnit. Dvs. at regionernes serviceudgifter årligt i gennemsnit været 

underfinansieret med 0,7 procent.   

Akkumuleret for hele perioden 2010 – 2019 giver det efterslæb i ressourcetilførslen 

til det regionale sundhedsområde på i alt op mod - 7½ mia. (manglende) kr. 339, 

hvilket i årligt gennemsnit svarer til op mod -3/4 mia. kr 

Figur: Akkumuleret efterslæb for offentligt forbrug til sundhed i regionerne 2010 – 

2019 i forhold til fuldt demografisk træk. Mia. kr, 2019 – priser. 340 
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337) Jf. Hauch, Jens m.fl.: Prioriteres velfærden, Kraka, 27.10.18. 

 http://kraka.org/debatindlaeg/prioriteres_velfaerden 

338) Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 9 (Aktstykke nr. 148) af 15. juni 2018, side 2, tabel 1. 
https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/aktstk.148/spm/9/svar/1499372/1914310/index.htm  
339) Kilde: Egen beregning. 

http://kraka.org/debatindlaeg/prioriteres_velfaerden
https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/aktstk.148/spm/9/svar/1499372/1914310/index.htm
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Kap. 17: Betydningen af regionsaftale 2020, 
finanslovsaftale 2020 og regionsaftale 2021 for 
ressourceefterslæbet for det regionale sundhedsområde 
2010 –2019 i forhold til demografiske træk. 
 

I herværende kapitel undersøges i første afsnit, hvad først regionsaftalen for 2020, 

dernæst finanslovsaftalen for 2020 og endelig regionsaftalen for 2021 samt 

virkningerne i 2021 af finanslovsaftalen for 2020 betyder for efterslæbet i forhold til 

umiddelbart demografisk træk. 

Dernæst undersøges i andet afsnit den tilsvarende problematik i forhold til fuldt 

demografisk træk 

 

 

17.1. Betydning af regionsaftalen for 2020 og finanslovsaftalen 
for 2020 (i 2020) for efterslæb i forholdt til UMIDDELBART 
demografisk træk. 
 

 

I dette afsnit undersøges først betydningen af regionsaftalen for 2020 og af FL 20 i 

2020. Dernæst kortlægges betydningen af regionsaftalen for 2021 og af 

merbevillingerne for 2021 af FL 20. Sidst gøres status for efterslæbet i forhold til 

umiddelbart demografisk træk. 

 

 

17.1.1. Betydning af regionsaftalen for 2020 og finanslovsaftalen for 
2020 (i 2021). 
 

Med økonomiaftalen for 2020 for regionerne 341 fik det offentlige forbrug til 

velfærdsservice på sundhedsområdet i regionerne for 2020 nominelt et løft på 1,5 
 

340) Kilde: Egen beregning. 

341) S – regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi for 2020. 04.06.19 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/regionerne-faar-halvanden-mia-mere-i-2020  

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/regionerne-faar-halvanden-mia-mere-i-2020


176 
 

mia. kr, men reelt udgjorde løftet ”kun” 1,0 mia, hvilket svarede til en realvækst i det 

offentlige forbrug til regional velfærdsservice på sundhedsområdet på 0,9 procent. 342  

Dette svarede til det umiddelbare demografiske træk for den regionale sektor i 2020 

på 1 mia. kr. 343 

Oven heri kom imidlertid et yderligere løft af de regionale sundhedsudgifter i 2020 

over finansloven for 2020 på 0,9 mia. kr. 344 

Samlet betød merbevillingerne i 2020 således alt i alt et løft på 1,9 mia. kr i forhold 

til et umiddelbart demografisk træk på 1 mia. kr.  De samlede løft i 2020 overstiger 

således det umiddelbare demografiske træk med + 0,9 mia. kr. 

 

 

 

17.1.2. Betydning af regionsaftalen for 2021 og finanslovsaftalen for 
2020 (i 2021). 
 

Hertil kommer så i 2021 for det første så løftet i regionsaftalen for 2021 på 1,5 mia. 

kr. Hvortil kommer, at finanslovsaftalen for 2020 i 2021 indebar et yderligere løft på 

0,3 mia. kr. 

Et samlet løft i 2021 på 1,8 mia.kr. i forhold til et umiddelbart demografiske træk i 

2021 på 1 mia. kr. svarende til et krav om en procentuel vækst på +0,9 pct. 

Samlet betød merbevillingerne i 2021 således alt i alt et løft på 1,8 mia. kr i forhold 

til et umiddelbart demografisk træk på 1 mia. kr.  De samlede løft i 2021 for det 

regionale sundhedsområde overstiger således det umiddelbare demografiske træk 

med + 0,7 mia. kr. 
 

342) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftalerne for 2020 med kommuner og regioner: Et løft af velfærden – med 

begrænsninger, s. 68. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf  

343) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftalerne for 2020 med kommuner og regioner: Et løft af velfærden – med 

begrænsninger, s. 67. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf  

344) Jf. Finansministeriet: Økonomiaftale med Danske Regioner dækker Corona-regning i 2020 og frigør 1,3 mia.kr til 

mere velfærd i 2021, s. 1 på midten. 29.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-

og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
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17.1.3. Status 2021 for efterslæb siden 2010 i forhold til umiddelbart 
demografisk træk. 
 

For den samlede periode 2010 – 2021 betyder dette, at efterslæbet i forhold til 

umiddelbart demografisk træk i denne periode på 1 mia. kr. er blevet mere end 

indhentet i 2021, idet de samlede løft i 2020 og 2021 i kommuneaftaler og 

finanslovsaftale på 1,7 mia. kr. altså overstiger efterslæbet med + 0,7 mia. kr. 

 

Figur:  Efterslæb for offentligt forbrug til sundhed i regionerne 2010 – 2019 345, 

samlet løft 2020 346 og 2021 347  og nettoløft ud over efterslæb i 2021, mia. kr. (2020 

– priser)348
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345) Kilde: Egen beregning jf. foran. 

346) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftalerne for 2020 med kommuner og regioner: Et løft af velfærden – med 

begrænsninger. https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf  

347 ) Jf. Finansministeriet: Økonomiaftale med Danske Regioner dække Corona – regning i 2020 giver 1,3 ma. kr., mere 

til velfærd i 2021. Pressemeddelelse, 29.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-

og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/  

348) Kilde: Egen beregning jf. foran. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
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17.2. Betydning af regionsaftalen for 2020 og finanslovsaftalen 
for 2020 (i 2020) for efterslæb i forholdt til FULDT demografisk 
træk 
 

 

Svarende til forrige afsnit undersøges i dette først betydningen af regionsaftalen for 

2020 og af FL 20 i 2020, men nu i forhold til fuldt demografisk træk. Dernæst 

kortlægges betydningen af regionsaftalen for 2021 og af merbevillingerne for 2021 af 

FL 20. Sidst gøres status for efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk. 

 
 
17.2.1. Betydning i 2020 af regionsaftalen for 2020 og finanslovsaftalen 
for 2020. 
 

 

Jf foran så fik regionerne med økonomiaftalen for 2020349  nominelt et løft på 1,5 

mia. kr, men reelt udgjorde løftet ”kun” 1,0 mia. 350  

Dette var IKKE tilstrækkeligt til at dække det fulde demografiske træk for den 

regionale sektor, som for 2020 imidlertid udgjorde 2 mia. kr. 351 

Oven heri kom imidlertid igen et yderligere løft af de regionale sundhedsudgifter i 

2020 over finansloven for 2020 på 0,9 mia. kr. 352 

 
349) S – regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi for 2020. 04.06.19 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/regionerne-faar-halvanden-mia-mere-i-2020  

350) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftalerne for 2020 med kommuner og regioner: Et løft af velfærden – med 

begrænsninger, s. 68. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf  

351) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftalerne for 2020 med kommuner og regioner: Et løft af velfærden – med 

begrænsninger, s. 67. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf  

352) Jf. Finansministeriet: Økonomiaftale med Danske Regioner dækker Corona-regning i 2020 og frigør 1,3 mia.kr til 

mere velfærd i 2021, s. 1 på midten. 29.05.20. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-

og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/  

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/regionerne-faar-halvanden-mia-mere-i-2020
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
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Samlet betød merbevillingerne i 2020 således alt i alt et løft på 1,9 mia. kr i forhold 

til et fuldt demografisk træk på 2 mia. kr.   

De samlede løft i 2020 dækker således stort set det fulde demografiske træk på 2 mia. 

kr. med en lille underskridelse på - 0,1 mia. kr. 

Ser vi i forhold til eksperternes højere bud på det fulde demografiske træk på årligt 3 

mia. kr. jf. foran, er underskridelsen selvsagt en million større = - 1.1 mia. kr. 

 

 

 

17.2.2. Betydning i 2021 af regionsaftalen for 2021 og finanslovsaftalen 
for 2020. 
 

Hertil kommer så i 2021 – jf. foran - et samlet løft i 2021 på 1,8 mia.kr. i forhold til 

det fulde demografiske træk i 2021 på 2 mia. kr., bestående af 1,5 mia kr. i 

regionsaftalen og 0,3 mia. kr. i finanslovsaftalen. 

Samlet betød merbevillingerne i 2021 over kommuneaftalen og gennem 

finanslovsaftalen for 2021 således igen, at det fulde demografiske træk blev næsten 

opfyldt med en lidt større, men stadig lille underskridelse på - 0,2 mia. kr. 

Inddrager vi igen eksperternes højere bud på det fulde demografiske træk på årligt 3 

mia. kr. jf. foran, er underskridelsen selvsagt en million større = - 1,2 mia. kr. 

 

 

17.2.3. Status 2021 for efterslæb siden 2010 i forhold til FULDT 
demografisk træk. 
 

For den samlede periode 2010 – 2021 betyder dette, at efterslæbet i forhold til det 

fulde demografiske træk i denne periode på 7,5 mia. kr. fra 2020 til 2021 stort set er 

det samme. 

Der har været samlede løft i kommuneaftaler og finanslovsaftale på 3,7 mia. kr. i 

forhold til et samlet fuldt demografisk træk i 2020 + 2021 på i alt 4 mia. kr. 

Efterslæbet 2010 – 2019 i forhold til fuldt demografisk træk reduceres altså ikke, men 

forbliver stort set på samme niveau, idet det vokser ganske lidt med -0,3 mia. kr. 
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Figur:  Efterslæb 2010 – 2019 353 og nettoforøgelse af efterslæb i 2020 og 2021 for 

offentligt forbrug i regionerne i forhold til fuldt demografisk træk ifølge regionsaftale 

20 og 21 og finanslovsaftale 2020, mia. kr. (2020 – priser)354 – i forhold til 

Finansministeriets 355 respektive sundhedseksperters opgørelse 356. 
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Ser vi i forhold til eksperternes højere bud på det fulde demografiske træk på årligt 3 

mia. kr. jf. foran, er underskridelsen selvsagt noget større = - 2,3 mia. kr. 

 

 
353) Kilde: Kilde:2. rev. og udbyggede udgave af ” Langsom nedsmeltning af velfærden (1. rapport): Udhulingen af 

velfærdsservice 2001 – 2019”. https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-

velfaerdsservice.pdf  

354) Kilde: Egen beregning. 

355) Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 9 (Aktstykke nr. 148) af 15. juni 2018, side 2, tabel 1. 
https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/aktstk.148/spm/9/svar/1499372/1914310/index.htm  
356) Jf. interview med Jakob Kjellberg i Rasmussen, Lars Igum: ”Trods milliarder er hospitalerne pressede”. Politiken, 

20.04.19 https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-

de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB og jf. pressemeddelelse fra Ældre Sagen, Lægeforeningen, Danske Patienter, 

FOA, Danske Handicaporganisationer og Dansk Sygeplejeråd i ” Patienter, ældre og sundhedsprofessionelle i opråb: 

Flere midler til presset sundhedsvæsen, Lægeforeningen, 19. 03.19. 

https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-

sundhedsvaesen 

 

Øget efterslæb ifølge Sundhedseksperter 

Øget efterslæb i forhold til FM s 

opgørelse 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/aktstk.148/spm/9/svar/1499372/1914310/index.htm
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB
https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7199428/%C2%BBN%C3%A5r-personalet-piber-har-de-noget-at-have-deres-pib-i%C2%AB
https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-sundhedsvaesen
https://www.laeger.dk/nyhed/patienter-aeldre-og-sundhedsprofessionelle-i-opraab-flere-midler-til-presset-sundhedsvaesen


181 
 

Kap. 18: Skidt og kanel i regionsaftalen.  
 
 

I det følgende fremhæves først positive aspekter af regionsaftalen, hvad angår til 

velfærden.  

Dernæst peges på mindre gode sider ved aftalen i relation hertil. 

Og sidst gives en overordnet vurdering af, i hvilket omfang aftalen bidrager til et 

større løft af velfærden 

 

 

18.1.  Positive elementer i regionsaftalen for 2021. 
 
Det må på den ene side anerkendes, at der ER positive elementer i aftalen mellem S - 

regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi i 2021. 

Det må for det første anerkendes som positivt, at regeringen – som tidligere lovet – 

fuldt og helt dækker regionernes ekstraudgifter i forbindelse med Corona – 

epidemien. 357 

Det må for det andet anerkendes som positivt, at aftalen indeholder et reelt nettoløft 

af den regionale driftsramme på 1,2 mia. kr. 

Dette resultat udgør for en forbedring i forhold til aftalen for 2019, hvor regionerne 

nominelt fik 1 mia. kr. på driftsrammen, men måtte ud og spare 0,5 mia. kr. i 

”teknologibidrag”, således at det reelle ”netto” løft i sig selv kun udgjorde 0,5 mia. 

kr. svarende til 0,4 pct. af regionernes driftsudgifter.358 Og det er lidt over det reelle 

løf8 i 2020 på 1,1 mia. kr. 

 
357) Jf. Pressemeddelelse: Økonomiaftale med KL dækker Corona - regning og kan sparke gang i væksten, s. 1 på 

midten. 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-

vaeksten/   

358) Jf. Lund, Henrik Herløv: AFTALE OM REGIONERNES ØKONOMI 2019: Produktivitetskrav fortsætter i forklædning. 

Juni 2018. 

http://www.henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Regionsaftale2019.pdf  

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
http://www.henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Regionsaftale2019.pdf
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Dette må for det tredje også anerkendes som en forbedring af den kommunale 

velfærd, at der med finanslovsaftalen for 2020 – under den statslige 

budgetteringsramme - gives et løft i 2021 på + 0,9 mia. kr. i 2020 og + 1,1 mia. kr. i 

2021 fortrinsvis til minimumsnormeringer samt flere folkeskolelærere. 359 

Figur: Reelt løft af regional driftsramme og samlet løft gennem driftsramme og 

finanslov af det regionale sundhedsområde 2019 360, 2020 361og 2021 362 (mia. kr., 

årets priser). 
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18.2.  Mindre godt i regionsaftalen for 2021. 
 

 

 
359) Jf. Pressemeddelelse: Økonomiaftale med KL dækker Corona - regning og kan sparke gang i væksten, s. 1 på 

midten. 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-

vaeksten/   

360) Jf. Lund, Henrik Herløv: Regionsaftale 2019. 

www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Regionsaftale2019.pdf  

361) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftaler 2020 for kommuner og regioner. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf  

362) Jf. Regeringen og KL: Aftale om regionernes økonomi for 2021. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-

og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/  

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-kl-daekker-coronaregning-og-kan-sparke-gang-i-vaeksten/
http://www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Regionsaftale2019.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/oekonomiaftale-med-danske-regioner-daekker-coronaregning-i-2020-og-giver-1-3-mia-mere-til-velfaerd-i-2021/
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MEN: På trods disse forbedringer må det for det første også kritiseres, at løftet af 

servicerammen isoleret betragtet ikke har en størrelse, som sikrer den regionalt 

leverede velfærd et substantielt løft udover det umiddelbare demografiske træk.  

Endvidere må det for det andet og navnlig kritiseres, at regionsaftalen langt fra sikrer 

det regionale sundhedsområde et løft der nærmer det fulde demografiske træk, som er 

nødvendigt for at der er plads til ny medicin, nye tilbud mm. 

 Endvidere må det for det tredje kritiseres, at regionerne i stedet for VLAK s årlige 

omprioriteringsbidrag frem til 2019 på op mod - 0,1 mia. nu i 2021 skal spare det 

tilnærmelsesvist det samme beløb på -0,1 mia. kr. på konsulentkontoen og skal 

vedblive med vekslende besparelser på konsulenter frem til 2024. En besparelse har 

afløst en anden.  

 

 

18.3.   Sikrer regionsaftalen for 2021 et tilstrækkeligt løft i 
velfærden? 

 

I “Forståelsespapiret” lovede den nye S – mindretalsregering vedrørende ressourcer 

til velfærden – som anført -, at der skulle gives velfærden et løft udover blot at bevare 

velfærdens standard. 

Mens vurderingen af kommuneaftalen for 2021 i forhold hertil falder overvejende 

positivt, må det samlede billede siges at være mere blandet for regionsaftalen. 

På den ene side opfylder regionsaftalen i sig selv ganske vist det umiddelbare 

demografiske træk og mere end opfylder dette, når løftet i 2021 som følge af 

finanslovsaftalen for 2020 indregnes. Hermed bidrager regionsaftalen for 2021 + 

merbevillingerne i 2021 i finanslovsaftalen for 2020 også til at eliminere 

ressourceefterslæbet for det regionale sundhedsområde fra perioden 2010 til 2019 i 

forhold til umiddelbart demografisk træk.  

Men på den anden side opfylder regionsaftalen for 2021 isoleret set ikke det fulde 

demografiske træk og dette opfyldes ikke engang, hvis merbevillingerne i 2021 til 

regional sundhed som følge af finanslovsaftalen for 2020 indregnes. Tværtimod øges 
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efterslæbet fra 2010 til 2019 i forhold til det fulde demografiske træk 

(Finansministeriets opgørelsesmetode) 

Denne mangel i regionsaftalen for 2021 bliver endnu mere iøjnefaldende, hvis det 

sundhedseksperters højere bud på det fulde demografiske træk lægges til grund. 

Dette er et springende punkt for vurderingen af regionsaftalen for 2021, fordi 

sygehusvæsenet i perioden fra 2010 til 2019 økonomisk har været massivt 

undermineret og der derfor er et voldsomt behov for en ressourcemæssig 

genopretning.  

Regionsaftalen for 2021 bidrager imidlertid ikke hertil, ikke engang inkl. 

bevillingerne i 2021 fra finanslovsaftale 202, idet efterslæbet for de regionale 

sundhedsudgifter i forhold til det fulde demografiske træk vil vokse. 

Derfor må der i regionsaftale 2021 siges at være langt til opfyldelsen af målet i 

”Forståelsespapiret” om et større løft i velfærden, hvad angår regionalt leverede 

sundhedsydelser. 
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Illustration:  
Budgetloven - spændetrøje eller nødvendigt redskab? 

363 

 
 
 
 

 

 
363) Kilde: https://www.information.dk/indland/2019/11/kampen-budgetloven-spaendetroeje-noedvendigt-redskab-

ansvarlig-finanspolitik  

https://www.information.dk/indland/2019/11/kampen-budgetloven-spaendetroeje-noedvendigt-redskab-ansvarlig-finanspolitik
https://www.information.dk/indland/2019/11/kampen-budgetloven-spaendetroeje-noedvendigt-redskab-ansvarlig-finanspolitik
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DEL IV: 
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OG 
MERBESPARELSER. 
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Indledning til del IV. 
 

En ting er imidlertid, hvilke ressourcer der afsættes til velfærden i regeringens 

rammer og i regioners og især i kommunernes budgetter.  

Men siden 2010 har det været noget andet, hvad de så rent faktisk budgetterede med 

og især har det været noget andet, hvad regioner og navnlig kommuner rent faktisk 

forbrugte, idet regeringens sanktioner gennem en årrække har tvunget navnlig 

kommunerne til merbesparelser. 

Derfor behandles i denne fjerde del af rapporten spørgsmålet om Budgetlovens 

betydning for den fremtidige økonomi i kommuner og regioner.  

Først redegøres i kap. 19 for indførelse af stramme rammer og sanktioner mod 

kommuner og regioner og formaliseringen heraf i Budgetloven.   

Dernæst diskuteres i kap. 20 konsekvenserne af videreførelsen af Budgetloven for 

kommunernes respektive regionernes regnskab i 2021.  

Og endelig diskuteres i kap. 21 perspektiverne for den bebudede revision af 

Budgetloven? 
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Kap. 19: Budgetlovens sanktionsregime mod kommuner 
og regioner.  
 
I dette kapitel redegøres i første afsnit for, hvorledes der fra regeringsside siden sidst i 

00´erne er blevet spændt en økonomisk spændetrøje om den kommunale økonomi. 

Dernæst anskueliggøres i andet afsnit det sanktionsregime, der op til og efter 

Budgetloven holder kommunernes økonomi i en skruestik.  

 

 

19.1. Økonomisk spændetrøje om kommunerne fra 2009 
 

Anvendelsen af de offentlige forbrugsudgifter sker primært i kommunerne (godt 

halvdelen) og regionerne (godt en fjerdedel), der således står for produktion af godt 

75 pct. af offentlig service. 

 

Figur: Fordeling af offentligt forbrug. 364 
 

 
 

Det siger hermed sig selv, at et for styringen af det offentlige forbrug meget centralt 

spørgsmål hermed handler om statens (regeringens) økonomiske styring af 

kommuner og regioner.  

I takt med, at en borgerlige økonomiske politik siden sidst i 00´erne i stigende grad 

har haft som mål at tvinge væksten i det offentlige forbrug ned, så er der i tilsvarende 

 
364) Kilde: Kirk, Jens Sand: Massivt demografisk pres på plejeområdet, s. 5. 
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grad fra regeringens side blevet lagt en stadig strammere økonomisk spændetrøje 

omkring navnlig kommunernes økonomi.  

 

Sanktionsregimet mod kommunerne har for det første udmøntet sig i, at de 

økonomiske rammer/udgiftslofter for kommunernes driftsudgifter ikke er blevet 

forhøjet modsvarende stigningen i de demografiske træk.  

 

Tværtimod blev de økonomiske rammer/udgiftslofter for kommunernes 

driftsudgifter, inkl. løft af de kommunale driftsudgifter under det statslige udgiftsloft, 

frem til midten af 10´erne skåret ned og herefter fra 2015 til og med 2017 fastholdt på 

stort set uændret niveau. 

 

Figur: Udvikling i kommunernes serviceramme 2010 - 2020 (aftalte nettodrifts-

udgifter ekskl. og inkl. yderligere aftaleløft under det statslige delloft). Niveau 

2021 365  

 

 

Først i 2020 er rammerne for de kommunale driftsudgifter med tillæg af løft af 

kommunal service under det statslige udgiftsloft nået op over niveauet herfor i 2010. 
 

365 ) Kilde:  Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 (aktstykke nr. 233) af 18. juni. 2020, side 2, tabel 1. 

https://www.ft.dk/samling/20182/aktstykke/Aktstk.162/spm/8/svar/1590795/2078716.pdf  

 

 

 
 

https://www.ft.dk/samling/20182/aktstykke/Aktstk.162/spm/8/svar/1590795/2078716.pdf
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19.2. Sanktionsregimer sammenfattes og udvides i Budgetloven. 
 

Hertil kommer, at kommunerne så fra sidst i 00´erne er blevet underlagt et 

hårdhændet sanktionsregi med det officielle formål at presse dem til at overholde 

sparepolitikkens rammer, men med den reelle virkning at kommunerne er blevet 

presset ind i merbesparelser i forhold til rammerne.  

 

Dette sanktionsregime indebar fra 2009 og frem, at kommunerne fra regeringens side 

for det første således nærmere bestemt blev underlagt en ”budgetsanktion” i form af 

reduktion af det statslige bloktilskud, hvis kommunernes budgetter samlet set 

overskred den aftalte ramme.  

 

Siden 2010 er denne straf med den såkaldte ”Genopretningsaftale” i højere grad 

målrettet til den enkelte kommune, som har overskredet budgetterne, idet 60 pct. af 

det bortfaldne balancetilskud skal modregnes hos ”skyldige” kommuner.  366  

 

Med virkning fra regnskabsåret 2011 er sanktionernes virkeområde for det andet 

yderligere blevet udvidet, idet der nu også er blevet indført en ”regnskabssanktion” i 

tilfælde af, at kommunernes forbrug overskrider budgetterne.  

 

Til forskel fra budgetlægningssanktionen er den fra starten blevet gjort ”individuel” 

(kommunespecifikke) for 60 %’s vedkommende.  

 

Men også kommunernes indtægter, skatterne, har mærket den stadig strammere 

regeringsstyring, idet kommunerne for det tredje gennem en ”skattesanktion” også 

gøres ansvarlige, hvis de samlet overskred de af regeringen fastlagte skatterammer. I 

så tilfælde får de ”skyldige” kommuner over nogle år modregnet dele af 

 
366) Jf. Lund, Henrik Herløv: Budgetlov. April 2011 

http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/Budgetlov.pdf  

Og Lund, Henrik Herløv: Budgetloven 2020 – revideres eller afskaffes. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/BudgetlovRevision.pdf  

http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/Budgetlov.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/BudgetlovRevision.pdf
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merprovenuet i bloktilskuddet, mens resten af merindtægten ville blive modregnet i 

alle kommuners bloktilskud. 367  

 

I 2012 systematiseres og udbygges dette økonomiske styrings -og straffesystem fra 

overfor regioner og kommuner i form af den såkaldte budgetlov, der er inspireret og 

foranlediget af EU s såkaldte ”Finanspagt”.  

 

I denne forbindelse blev også regionerne omfattet af sanktionssystemet. Endvidere 

blev rammer – og sanktioner – udvidet til udover service også at omfatte anlæg. 

 

 

 
367) For en uddybning heraf, se Lund, Henrik Herløv: ” Budgetloven 2020 – revideres eller afskaffes. 
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/BudgetlovRevision.pdf  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/BudgetlovRevision.pdf
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Kap.20: Budgetlovens konsekvenser i form af 
merbesparelser i kommuner og regioner.  
 
I dette kapitel redegøres i første afsnit for, hvorledes sanktionssystemet og 

Budgetloven har tvunget kommunerne til merbesparelser i perioden 2010 – 2019. 

Dernæst anskueliggøres i andet afsnit den tilsvarende problematik for regionernes 

vedkommende.  

Endelig analyseres i tredje afsnit, hvorledes Budgetloven fortsættes i 

kommuneaftalen for 2020 og hvilke potentielle merbesparelser dette kan foranledige. 

 

 

20.1. Merbesparelser i kommunerne. 
 
 

Konsekvensen af det hårde sanktionssystem overfor kommunerne har været, at 

kommunerne for at undgå regeringens ”dummebøder” både i budgetlægning og 

navnlig i regnskabet har lagt sig på ”den sikre side” med betydelig ”luft” op til 

regeringens rammer.   

 

Resultatet har siden 2010 været omfattende merbesparelser i kommunerne udover 

regeringens stramme rammer. Siden 2010 og frem til og med 2019 beløber de 

samlede merbesparelser sig til op imod 33 mia. kr. 368 

 

 

 

 

 

 

 

 
368 ) Kilde: FIU 2019 - 2020 - Aktstykke 233, § 7 Bilag 2 Endeligt svar på spørgsmål 8, side 2, tabel 1 
https://www.ft.dk/samling/20182/aktstykke/Aktstk.162/bilag/2/2078988.pdf   
  

https://www.ft.dk/samling/20182/aktstykke/Aktstk.162/bilag/2/2078988.pdf


193 
 

Figur: Årlig merbesparelse på driftsbudgettet i kommunerne 2010 til 2019 – 

mia. kr., 2021 – niveau. 369 

 

 

 

Dette har på alle de centrale kommunale velfærdsområder: Ældrepleje, folkeskole og 

daginstitutioner bevirket, at velfærdens standard er blevet langsomt, men sikkert 

udhulet, jf. foran. 370 

 

 

 

20.2. Merbesparelser i regionerne 2010 - 2019. 
 
Også i regionerne har regeringen ført stram økonomistyring gennem ramme – og 

sanktionssystemet. Dette har også i regionerne ført til betydelige merbesparelser i 

størrelsesordenen på op imod 7 mia. kr. i perioden 2010 – 2019. 

 

 
369 ) Kilde: Revideret svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 9 (aktstykke 233, § 7) side 2, tabel 1: Aftalte, budgetterede 
og regnskabsførte nettodriftsudgifter til sundhed 2007 – 2021 – Stillet af Rune Lund (EL) 
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/9/svar/1676497/2219441/index.htm  
 
370) Jf. 2. reviderede og udbyggede udgave af ”Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (I): Udhulingen 

af velfærdsservice 2001 – 2019.”, kap. 8. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/9/svar/1676497/2219441/index.htm
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Figur: Årlig merbesparelser på udgifter til sundhed i regionerne udover regeringens 

rammer 371, inkl. yderligere løft under det statslige delloft 2010 – 2020 (2021 – priser) 

372.  

 

 

 

Sigtet har dog i sundhedsvæsenet ikke været at holde udgiftsvæksten under det 

demografiske træk, ”kun” at holde væksten i sundhedsudgifterne under 

velstandsudviklingen.  

 

 

 

 

 
 

371) ) Kilde: Revideret svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 9 (aktstykke 233, § 7) side 2, tabel 1: Aftalte, budgetterede 

og regnskabsførte nettodriftsudgifter til sundhed 2007 – 2021 – Stillet af Rune Lund (EL) 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/9/svar/1676497/2219441/index.htm. 

372) Kilde til løft under det statslige delloft 2013 - 2017:  
Kjellberg, Jakob og Anna Dollerup Iversen: Flere ældre og nye behandlinger – hvad koster det? 
Vive, dec. 2018, figur 3.3, side 23. 
https://www.vive.dk/media/pure/11194/2306313  
Kilde til yderligere løft under det statslige delloft 2018, 2019 og 2020: Regionsaftale for 2018, 2019 og 2020. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/9/svar/1676497/2219441/index.htm
https://www.vive.dk/media/pure/11194/2306313
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20.3. Potentielle merbesparelser 2021. 
 

Som fremgået dækker løftet i kommuneaftalen for 2020 det demografiske træk. Men 

dette behøver nødvendigvis ikke at være til fældet, når regnskabet for 2019 til sin tid 

foreligger. 

Det skyldes, at kommuneaftalen for 2020 som fremgået bibeholder Budgetlovens 

stramme økonomiske spændetrøje og sanktionssystem overfor kommunerne trods at 

Socialdemokratiet op til valget i sin 2025 plan lagde op til en lempelse heraf: 

 

” …Budgetloven har medført et kortsigtet fokus på indeværende års budget Så 

selvom Budgetloven har medført, at der er styr på pengene, er der samtidig behov for, 

at vi giver plads til, at offentlige institutioner kan planlægge længere end et års 

budget Det vil vi gøre op med ved at indføre flerårige budgetter, så vi giver 

institutionerne et større incitament til at tænke mere langsigtet”. 373 

Den lovede lempelse af Budgetloven har imidlertid - i hvert fald ikke endnu – fundet 

sted. Tværtimod gentages i den seneste kommuneaftale de hidtidige hårde sanktioner 

ved overskridelse af skatte - og udgiftsrammer samt af udgiftsbudgetter  

Dermed er der fortsat risiko for, at kommunerne af frygt for ”dummebøder” ved 

ramme og budgetoverskridelser sparer mere end påkrævet. Selvom kommunerne i de 

senere år er blevet bedre til at passe deres økonomi ind i rammerne, har der dog de 

seneste par år i gennemsnit årligt været en merbesparelse på 0,5 mia. kr.  

Figur: Potentiel merbesparelse i kommunerne i 2021 i forhold til aftale ramme. 374 
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373) Jf. Socialdemokratiets 2025 plan: Gør gode tider bedre for alle, s. 23, 

https://www.socialdemokratiet.dk/media/8511/goer-gode-tider-bedre-for-alle.pdf  

374) Kilde: Egen beregning på grundlag af ovenstående figur. 

https://www.socialdemokratiet.dk/media/8511/goer-gode-tider-bedre-for-alle.pdf


196 
 

Udløser Budgetlovens fortsættelse også en tilsvarende merbesparelse i regnskabet for 

kommunerne for 2021, vil løftet udover det umiddelbare demografiske træk således 

blive reduceret i betragtelig grad. 

For regionernes vedkommende er de - i kraft af deres mindre antal end kommunerne -

efterhånden blevet bedre til at udnytte rammerne fuldt og dermed undgå 

merbesparelser. Det er derfor mindre sandsynligt, at der for regionernes 

vedkommende bliver tale om merbesparelser i 2021. 

 



197 
 

Kap.21: Perspektiver for Budgetlovens revision.  
375 

 

Budgetloven skulle have været revideret i 2019, hvilket imidlertid blev udskudt til 

foråret 2020.  Grundet Corona-krisen bliver revisionen igen udskudt – foreløbig til 

november 2020. 

I dette kapitel analyseres i første afsnit Budgetlovens skadevirkninger for det 

økonomiske råderum for det lokale selvstyre i kommuner og regioner samt for 

råderummet for staten og den offentlige økonomiske politik generelt. 

Dernæst diskuteres i andet afsnit forslag til og perspektiverne for Budgetlovens 

revision? 

 

 

21.1.  Budgetlovens skadevirkninger. 
 
 

21.1.1. Økonomisk handlerum og selvstyre amputeres i kommuner og 
regioner – på velfærdens bekostning. 
 

Som fremgået har Budgetloven således for det første haft en række skadevirkninger i 

forhold til den decentralt forvaltede velfærdsservice i Danmark. 

 

Konsekvensen af Budgetlovens hårde sanktionssystem har som vist været, at 

regionerne og navnlig kommunerne i en årrække for at undgå regeringens 

”dummebøder” først ved budgetlægning i forhold til rammerne og dernæst i forbruget 

i forhold til budgetterne har lagt sig på ”den sikre side” med betydelig ”luft” op til 

henholdsvis rammer og budgetter.   

 

Resultatet har været de omfattende merbesparelser udover forringelserne gennem 

udgiftsrammerne, som er analyseret foran. Siden 2010 har der i kommunerne frem til 

 
375) Dette kapitel trækker på Lund, Henrik Herløv: Budgetloven 2020 – revideres eller afskaffes?  
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/BudgetlovRevision.pdf  

 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/BudgetlovRevision.pdf
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og med 2020 været samlede merbesparelser i budgetter og regnskaber på op imod 30 

mia. kr.  

I regionerne har merbesparelserne på sundhedsområdet som anført været mere 

begrænsede, men også her har Budgetloven kostet økonomisk, i alt har 

merbesparelser krævet op imod mia. kr fra 2010 til 2020. Her er sparepolitikken dog 

især i stedet sket på medarbejdernes bekostning ved gennem årlige produktivitetskrav 

at tvinge medarbejderne til at løbe hurtigere og hurtigere. 

 

 

 

21.1.2. Udhuling af det økonomiske handlerum for staten og offentlig 
økonomisk politik. 
 
Herudover har Budgetloven også en række skadevirkninger for det offentlige 

generelt.  

 

For det første amputerer den handlerummet for statens overordnede økonomiske 

politik og navnlig for finanspolitikken.  Budgetloven lægger stærke bånd på 

handlemulighederne i forhold til at dæmpe de negative virkninger for vækst og 

beskæftigelse i tilfælde af almindelige konjunkturnedsving, idet de snævre 

underskudsgrænser vil begrænse staten i at føre en stimulerende finanspolitik, som 

modvirker krise, arbejdsløshed og vækstfald. Tværtimod kan de snævre 

underskudsrammer tvinge det offentlige til - i tilfælde at stærkt stigende udgifter til 

arbejdsløshedsunderstøttelse - at spare på velfærden. 

 

Herudover forhindrer Budgetlovens underskudsregler for det andet også 

fremadrettede offentlige investeringer i genopretning af velfærden og/eller i 

fremskyndelse og udbygning af den grønne omstilling. For sålænge det skattestop i 

kommunerne, som repeteres i de årlige økonomiaftaler og dermed må opfattes som en 

del af Budgetloven, dekreterer at skatterne ikke kan hæves, kan flere penge til 

velfærdsservice og/eller til grøn omstilling kun skaffes ved at skære ned på andre 

områder. 

 

Overordnet set indebærer Budgetloven hermed samlet set en væsentlig 

indskrænkning af Danmarks økonomisk – politiske selvstændighed. 
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21.2: Revision eller afskaffelse af Budgetloven? 

 
 

21.2.1. Forslag til lempelse af Budgetloven og perspektiver heri? 

 
Op til revisionen af Budgetloven har været stillet en række forslag til lempelse af den, 

bl.a. fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og fra KL og Danske Regioner. 

Hovedforslagene fra FH har handlet om at ajourføre underskudsgrænsen for de 

offentlige finanser fra -0,5 procent til -1,0 procent, jf. EU – kommissionens 

udmelding. Endvidere er der vedr. strukturelt underskud blevet foreslået, at man i 

Budgetloven fra Finanspagten indfører mulighed for halve underskud på -0,5 procent 

i to på hinanden følgende år. Hovedforslagene til lempelser af Budgetloven fra KL og 

Danske Regioner har handlet om at indføre flerårige økonomiske rammer for 

kommunerne og regioner og dermed mulighed for overførselsadgang fra et budgetår 

til næste år. 

Man må på den ene side sige, at disse lempelser vil alt andet lige være en forbedring i 

forhold til de nuværende regler i Budgetloven. MEN: På den anden side er 

lempelserne ikke særligt vidtgående og vil langt fra være tilstrækkelige.   

Efter Finanskrisen har det strukturelle underskud i Danmark i adskillige år ligget på -

1,5 procent. Når en ny krise kommer, er der således ingen sikkerhed for at en 

forhøjelse af underskudsgrænsen fra -0,5 til -1 procent rækker. I stedet bør 

underskudsreglen helt fjernes. 

Og hvad angår flerårige rammer og overførselsadgang for kommuner og regioner, så 

er det i de seneste – heldigvis – lykkedes disse at få bragt merbesparelserne stærkt 

ned. Det er i sig selv godt, men dermed vil ”gevinsten” for kommuner og regioner 

ved flerårige rammer også på den anden side været begrænset. Skal det store 

efterslæb for decentral velfærdsservice elimineres, rækker en sådan lempelse ikke 

langt.  

For at genoprette velfærden, må i stedet kommunerne sættes fri til øge velfærds-

udgifterne og til at øge skatterne i det for udgifterne nødvendige omfang. 
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21.2.1. Er det økonomisk og EU- politisk muligt at afskaffe Budgetloven? 

 

Men er det muligt helt at fjerne Budgetloven? 

Økonomisk set må det erkendes, at hvis kommunerne sættes fri til selv at fastsætte 

velfærdsudgifter og skatter hertil, så vil det medføre en mærkbar forhøjelse af 

velfærdsudgifterne (og godt det samme), fordi borgernes pres for bedre velfærd vil 

sætte sig igennem.  

Men er der for det første råd hertil? 

 

Svaret er ja. Der kan for det første hentes midler til et mærkbart løft af velfærden ad 

to veje. For det første har det offentlige et stort tilgodehavende i form af udskudt skat 

på den store opsparede pensionsformue i Danmark. Pensionsformuen udgjorde i 2017 

mellem 4.000 og 4.500 mia. kr. 

Figur: Samlet pensionsformue 2018 (ekskl. udskudt skat) samt udestående skat på 

pensionsformue. 376 
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376) Jf. OECD: ”Funded Pension Statistics” – Total All funds’ assets. 

https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=590    
og jf. Jf. Jespersen, Jesper og Rune Wingaard: Pensionsreform kan finansiere grøn omstilling og øge 

ligheden. Jyllandsposten Finans, 17.06.19. 

https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oege-

ligheden/?ctxref=ext 
 

https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=590
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oege-ligheden/?ctxref=ext
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oege-ligheden/?ctxref=ext
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I forbindelse med opbygningen af denne pensionsopsparing har pensions-

indbetalingerne imidlertid været fradragsberettigede, mens pensionen først beskattes 

ved udbetaling. Dette kunne påbegyndes ved, at fradraget for pensionsindbetalinger 

gøres ens for alle ved at ske i bunden af skatten. 

Hvis beskatningen af denne pensionsopsparing fremrykkes, vil alene det betyde en 

stor udbygning af det økonomiske råderum til løft af velfærden med mere end 40 mia. 

kr. årligt. 

Hertil kommer for det andet, at der i indkomstskattelettelser og lettelse af boligskatter 

gennem skattestoppet siden 2001 og til i dag i varig virkning er givet skattelettelser 

for omkring 50 mia. kr. Disse lettelser er langt henad vejen finansieret med 

tilbageholdenhed og besparelser på velfærden. og er primært kommet de højeste 

indkomster til gode. At tilbagerulle disse skattelettelser for at løfte velfærden igen vil 

være naturligt. Her kunne man starte med at rulle de mest skæve skattelettelser – dvs. 

dem i topskatten – tilbage. 

Figur: Samlet lettelse af indkomst-, forbrugs – og boligbeskatning 2001 – 2025 (mia. 

kr., 2019 -niveau) 377 
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377) Kilde: Foranstående tabel. 
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Men er afskaffelse af Budgetloven for det andet EU - politisk muligt? 

 

Man må gøre sig klar, at det at afskaffe Budgetloven vil kræve dansk udtræden af 

Finanspagten, hvilket imidlertid skulle være muligt al den stund, at den danske 

tilslutning til pagten er frivillig og selvvalgt. Man må også forvente, at der endvidere 

vil være omkostninger i form af mindre indflydelse ved således at fjerne sig fra EU´s 

kerne og at Danmark måske udelukkes af ”Den europæiske Stabilitets-mekanisme”, 

men også dette tab vil nok være overskueligt. Og så kan man formentlig forvente, at 

finansmarkerne vil at teste Danmark efter en udtræden af Finanspagten gennem et 

pres på kronen. Men det har Nationalbanken tidligere med succes kunnet forsvare 

Danmark imod (i 2015) og må forventes også at kunne gøre det igen. 

Alt i alt vil det ikke være omkostningsfrit at udtræde af Finanspagten, men det må 

vurderes at være ladsiggørligt at afskaffe Budgetloven samt forud herfor at forlade 

Finanspagten. 



203 
 

Illustration: Finanspagten underskrives i Bruxelles? 

378 

 

 

 

 

 

 

 

 
378) Kilde: https://www.berlingske.dk/politik/finanspagten-underskrevet-i-bruxelles  

https://www.berlingske.dk/politik/finanspagten-underskrevet-i-bruxelles
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DEL V: 
SAMMENFATNING 

OG 
KONKLUSION. 
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Konklusion og sammenfatning bringes af oversigtsmæssige grunde forrest i rapporten 

som et samlet RESUME. 

 

 


