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LÆSEVEJLEDNING: 

 

Som et indledende overblik over denne rapport bringes idet følgende først en kort 

introducerende ”manchet”, dernæst rapportens lidt længere konklusion (markeret med 

mørkere blåt) og dernæst en mere uddybende sammenfatning (markeret med lysere 

blåt).   

 

Herefter følger den egentlige detaljerede og uddybende analyse i form af to 

delrapporter: 1) Om kommuneaftalen for 2022 og 2) om regionsaftalen for 2022. 
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MANCHET 
 

Er S – regeringen på vej tilbage til VLAK´s ”smalle vej” vedr. løft af den 

kommunale og regionale velfærd i de årlige økonomiaftaler?  

Det kritiske spørgsmål må man uvægerligt stille efter de meget små løft for såvel 

den kommunalt leverede velfærd som for regionernes sundhedsområde i 

økonomiaftalerne for 2022.  

Det må anerkendes, at S - regeringens første økonomiaftaler efter VLAK – de 

for 2020 - gav pænt store løft: 1,7 mia. kr. til kommunerne og 1,5 mia. kr. til 

regionerne. Men siden der det gået jævnt nedad bakke med løftene og det er 

problematisk og ildevarslende, at de når et hidtidigt lavpunkt under den 

nuværende regering: 1,4 mia. kr. til kommuner og 1,2 mia. kr. til regioner i 

økonomiaftalerne for 2022. Kun et mulehår over løftene i VLAK´s aftaler 

for2019, der med 1,2 mia. kr. til kommuner og 1 mia. kr. til regioner satte begge 

på smalhals. 

Ikke nok med, at S – regeringen synes at nærme sig VLAK´s årelange sultekur 

for den decentralt leverede velfærd. Men det er samtidig tvivlsomt, hvorvidt S – 

regeringen overholder ”Forståelsespapirets” aftaler om, at velfærden mindst 

skal løftes svarende til det (umiddelbare) demografiske træk svarende til, hvad 

befolkningsudviklingen kræver for at opretholde uændret standard? 

Kommunerne løftes godt nok nominelt med 1,4 mia. kr. i 2022, hvilket er lidt 

over det umiddelbare demografiske træk på 1,25 mia. kr. i dette år. MEN: 

Kommuneaftalen giver IKKE dækning for forventede merudgifter på 0,9 mia. 

kr. i 2022 til det specialiserede socialområde (handicap-området). Samme 

problematik gælder for regionerne, hvis løft på 1,2 mia. kr. i 2022 ligger lidt 

over det (umiddelbare) demografiske træk på 1 mia. kr. Men også her giver 

aftalen ikke dækning for forventede yderligere udgiftsstigninger, i dette tilfælde 

på op til 0,5 mia. kr. i medicinudgifter.  

Den kritisable konsekvens er, at især kommuner, men også regioner i 2022 må 

hente pengene til disse udækkede merudgifter fra løftet til velfærdsydelserne i 

øvrigt, hvorved dette reelt bringes godt ned under de (umiddelbare) 

demografiske træk. 
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Hertil kommer, at løftene i 2022 for både kommuner og regioner ligger langt 

under de fulde demografiske træk, der ville sikre, at velfærden følger med 

velstandsudviklingen og at der dermed er råd til ny medicin, ny teknologi, nye 

tilbud og bedre kvalitet. De fulde demografiske træk i 2022 udgør for 

kommuner 2 mia. kr. og for regioner 2-3 mia. kr. Så der er altså i 

økonomiaftalerne for 2022 på ingen måde afsat midler til opdatering af 

velfærden. 

Godt nok må det anerkendes, at der takket være støttepartierne er givet 

betydelige løft til både den kommunale velfærd og sundhedsområdet 2020 – 

2022, nærmere bestemt 4,2 mia. kr. til både kommuner respektive regioner. 

Men disse midler er afsat til specifikke formål: I kommunerne fx til 

minimumsnormeringer i daginstitutionerne og flere lærere i folkeskolen, i 

regionerne fx til bedre normeringer i psykiatrien og flere sygeplejersker. Disse 

yderligere midler kan således ikke frigøres til hverken merudgifter eller til 

generel opdatering af velfærden. 

Hertil kommer, at navnlig løftet for kommunerne trues af endnu en ting, nemlig 

af de merbesparelser i regnskabet, som den fortsat bestående Budgetlov, i årevis 

har tvunget kommunerne til. Disse forventes i 2020 at udgøre 2,7 mia. kr. 

Gentages dette i 2022, vil der ikke være meget tilbage af løftet i økonomiaftalen 

for kommunerne. 

Men der en anden relevant målsætning i ”Forståelsespapiret” at holde 

økonomiaftalerne for 2022 op imod ”Forståelsespapiret” slår nemlig fast, at 

velfærden skal gives et løft ud over det demografiske træk, således at gives 

velfærdsniveauet et reelt løft i forhold til dig. Men da velfærden igennem 

10´erne i betydeligt omfang blev underfinansieret, starter et reelt løft af niveauet 

med, at ressourceefterslæbet 2010 – 2019 skal hentes ind. Også med opfyldelsen 

af denne målsætning står det noget blandet til 

For kommunerne består et efterslæb fra 2010-19 i forhold til umiddelbart 

demografisk træk på – 15 mia. kr. og i forhold til fuldt demografisk træk på -30 

mia. kr. Det må ganske vist på den ene side anerkendes, at kommuneaftalerne 

siden 2020 har reduceret efterslæbet i forhold til umiddelbart dem. træk lidt til -

13,65 mia. kr. og at navnlig løft i finanslovsaftalen for 2022 har reduceret det en 

del yderligere til -9,25 mia. kr. Men kritisabelt er til gengæld, at det højere 
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efterslæb i forhold til fuldt demografisk træk forbliver til gengæld for 

kommunerne forbliver uændret 30 mia. kr. 

Fordi regionerne i 10´erne var noget højere politisk og økonomisk prioriteret 

har efterslæbet været noget lavere: I forhold til umiddelbart dem. træk -1 mia. 

kr og i forhold til fuldt dem. træk -7½ mia. kr. i 2019. Her må det på den ene 

side anerkendes, at regionsaftalerne 2020 -22 har reduceret efterslæbene med +1 

mia. kr., men at navnlig finanslovsløftene yderligere har lagt +4,2 mia. kr. oveni. 

Det har for sundhedsområdet helt elimineret efterslæbet i forhold til 

umiddelbart demografisk træk og erstattet det med et ”overskud” på + 4,2 mia. 

Men for efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk gælder, at når vi lægger 

et realistisk bud for det fulde demokratiske træk på 3 mia. kr. årligt til grund, 

ender efterslæbet med at vokse fra -7½ til -8,3 mia. kr. 

Der er altså stadig langt til genopretning af velfærden efter udhulingen i 10´erne 

gennem borgerlig spare – og skattelettelsespolitik.   
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KONKLUSION. 

1. INDLEDNING: Løftes velfærden gennem økonomi-
aftalerne i overensstemmelse med demografien og 
”Forståelsespapiret”? 
 

Som et indledende overblik over denne rapport bringes i dette RESUME først 

rapportens konklusion (markeret med mørkere blåt) og dernæst en lidt længere 

sammenfatning (markeret med lysere blåt).   

 

 

 

”Forståelsespapiret.” 
 

Den 8. juni 2021 indgik S – regeringen aftale med KL om kommunernes 

økonomi i 2022 (ØA22). 1 Den 9. juni 2021 fulgte aftale mellem S – regeringen og 

Danske Regioner om økonomien for 2022 i regionerne. 2 

Spørgsmålet er, hvorledes disse aftaler forholder sig til ”Forståelsespapireret” 
3mellem S, RV, SF og EL, som banede vejen for dannelse af en 

socialdemokratisk mindretalsregering og er det nærmeste vi kommer til et 

regeringsgrundlag for S – regeringen? I ”Forståelsespapiret” lovede den nye 

regering vedrørende ressourcer til velfærden, for det første at ” Pengene skal 

følge med, når der bliver flere børn og ældre” og for det andet, at ”der skal 

 
1) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2022. 08.06.21. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-

kroner/  

2) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2022. 08.06.21. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-

kroner/  

3) 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  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://www.altinget.dk/misc/Retf%C3%A6rdig%20retning%20for%20Danmark_2019-06-25_ENDELIG.pdf
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sikres et reelt (yderligere – min tilføjelse, hhl) løft af velfærdsniveauet i forhold 

til idag.” 4  

 

Første mål vedr. midler til velfærden: Overholde dem. træk. 
 

Vedrørende midler til velfærden er det således for det første et mål i 

”Forståelsespapiret”, at det offentlige forbrug til velfærdsservice skal følge det 

demografiske træk. 

Det er i den forbindelse vigtigt at præcisere, 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 i velfærden. Og der er 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. 

Taget bogstaveligt handler målene i ”Forståelsespapiret” alene om, at det 

UMIDDELBARE (demografiske – hhl) træk skal opfyldes og at der med et løft 

herudover skal ske en reduktion af efterslæbet 2010 – 2019 i forhold til at bevare 

en uændret standard i forhold til befolkningsudviklingen. Men opfyldelse af det 

FULDE demografiske træk dvs. af efterslæbet i forhold til velstandsudviklingen 

er også vigtigt, for herpå beror, om der afsættes ressourcer til nye midler, nyt 

udstyr, nye tilbud og bedre kvalitet dvs. til opdatering af velfærden? Derfor vil 

vi i det følgende undersøge opfyldelsen af begge dele. 

 

Andet mål vedr. midler til velfærden: Løfte velfærdsniveauet 

yderligere. 
 

 
4) Jf. ovennævnte ”Forståelsespapir”, side 9, for oven og side 12 for neden 
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For det andet indebærer ”Forståelsespapiret” vedr. løft af velfærden som anført 

et mål om, at der skal gives et yderligere løft - ud over befolkningsudviklingen -, 

således at velfærdsniveauet løftes reelt i forhold til i dag. 5 

 

I forhold hertil er problemet imidlertid – som det også korrekt slås fast i 

”Forståelsespapiret” – at ”velfærden i en årrække har været underfinansieret”. 
6. Problemet er, at velfærden igennem 10´erne blev kraftigt udhulet gennem en 

borgerlig sparepolitik, der medførte et stort ressourceefterslæb for velfærden.  

Før der kan tales om, at velfærden reelt forbedres, må den derfor overhovedet 

først genoprettes ved, at denne ”underfinansiering” indhentes.  

Derfor vil vi i det følgende i relation til dette andet mål i ”Forståelsespapiret” 

om et reelt løft i velfærdsniveauet undersøge, om økonomiaftalerne først 

overhovedet bidrager til, at dette ressourceefterslæb fra 2010 til 2019 hentes ind 

på? 

I denne forbindelse er det væsentligt at være opmærksom på, at efterslæbet i 

forhold til demografiske træk har to dimensioner (ligesom de demografiske 

træk): Et efterslæb i forhold til det umiddelbare demografiske træk og et andet 

(og større) efterslæb i forhold til det fulde demografiske træk. 

Taget bogstaveligt handler ”Forståelsespapirets” mål nr. 2 om, at der skal 

hentes ind på ressourceefterslæbet i forhold til det (umiddelbare) demografiske 

træk for den kommunalt og regionalt leverede velfærd fra perioden 2010 -2019.  

Men om der hentes ind på efterslæbet i forhold til det fulde demografiske træk 

er væsentligt for, om velfærden opdateres i takt med velstandsudviklingen? 

Derfor vil vi i det følgende undersøge begge dele. 

Det skal præciseres, at disse mål i ”Forståelsespapiret” på den ene side gælder 

for hele regeringsperioden og ikke for enkelte aftaler som sådan undervejs. Men 

på den anden side kan disse mål ikke på sigt opfyldes, hvis de ikke bliver det i 

væsentligere aftaler undervejs såsom netop i økonomiaftaler med kommuner og 

regioner såvel som i finanslovsaftaler. 

 
5) Forståelsespapiret, s.12. for neden. 

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

6) Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten: 

Retfærdig retning for Danmark, s. 9 for oven.  25.06.19. 

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

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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DEL I. AFTALEN MELLEM S – REGERINGEN OG KL OM 
KOMMUNERNES ØKONOMI I 2022. 
 

I den følgende første del konkluderes om kommuneaftalen for 2022. Først 

præsenteres hovedindholdet i kommuneaftalen for 2022. Dernæst analyseres 

gode og mindre gode sider ved aftalen som sådan. Endelig diskuteres, hvorvidt 

aftalen opfylder målene i ”Forståelsespapiret” vedr. løft af velfærden? 

 

 

1. Redegørelse: Hovedindholdet af kommuneaftalen for 2022. 
 

Essensen af aftalen om kommunernes økonomi for 2021 er følgende: 7 

• Det reelle løft af den kommunale serviceramme udgør 1,4 mia. kroner mere 

end sidste år. I alt i 2021 udgør rammen for kommunerne 275,4 mia. kroner. 

• Anlægsloftet reduceres fra 21,9 milliarder kroner i 2021 til 19,9 mia. kr i 

2022.  

• Kommunerne kompenseres for 1,6 mia. kroner i 2021 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 0,6 mia. i 

2022.8 

 

2. Analyse: Skidt og kanel i aftalen i sig selv. 
 

I det følgende søges aftalen vurderet i sig selv, mens den i det næste afsnit 

vurderes i forhold til ”Forståelsespapiret”: 

Den kommunalt leverede velfærd får samlet set et betydeligt løft i 2022. Inkl. løft 

i 2022 fra FL 19 og navnlig FL 20 stiger den kommunale serviceramme i 2022 

med i alt 3,4 mia. kr.  

 
7) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2022. 08.06.21. 
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-
kroner/  

8) Dette betragtes her IKKE som en besparelse, da pengene jo bliver i kommunerne. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
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Hvad angår kommuneaftalen i 2022 i sig selv, så er det imidlertid sigende om 

aftalen, at det desværre ikke er den, som leverer det væsentligste bidrag hertil, 

idet løftet i selve aftalen kun udgør 1,4 mia. kr.  

 

Figur: Realvækst i kommunal serviceramme i kommuneaftaler 2019 -2022 9 i sig 

selv respektive løft over finanslovene for 2019 til 2021 10 – mia. kr. (løb. priser)..  
11 
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Tværtimod, kommuneaftalen for 2022 er i sig selv dermed den dårligste endnu 

under S – regeringen og er i sig selv kun et mulehår bedre end VLAK ´s 

kommuneaftale for 2019, som i sig selv gav det ringeste løft i en årrække. 

 
9) Jf. Aftale mellem VLAK – regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2019. 

https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019/ og Aftale 

om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020. https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-

finansloven-for-2020.pdf  og Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020. 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf  og Aftale om S – regeringen og KL om 

kommunernes økonomi for 2022. https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf 

10) Aftale mellem VLAK – regeringen og DF om finansloven for 2019. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-

folkeparti/ og Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf  og Aftale mellem S – regeringen og RV, SF 

og EL om finansloven for 2021. 

https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf  

11) Kilde: Egen beregning på basis af kommuneaftalerne for 2019, 2020, 2021 og 2022 samt finanslovsaftalerne for 

2020 og 2021. 

https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019/
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf
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Figur: Realvækst i kommuneaftale 2022 12 sammenlignet med kommuneaftale 

2019 13, 2020 14 og 2021 15- mia. kr. (årets priser). 
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Det er endvidere en direkte mangel vedr. kommuneaftalen for 2022, at den i sig 

selv ikke garanterer opretholdelse af velfærdens standard, idet aftalen nok 

modsvarer kravene fra befolkningsudviklingen, men IKKE sikrer dækning af 

betydelige merudgifter til det specialiserede socialområde på forventet 0,9 mia. 

kr i 2022. 

 

Dermed risikeres, at merudgifterne til det specialiserede socialområde i 2022 

skat finansieres gennem besparelser på velfærden i øvrigt og dermed kan udhule 

løftet hertil under, hvad befolkningsudviklingen kræver. 

 

 

 

 

 

 

 

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

kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf   

13) Jf. aftalen for 2019, s. 2 https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/06/ny-oekonomiaftale-med-kl-er-
paa-plads-med-et-klart-loeft-af-kernevelfaerden   
14) Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020.https://fm.dk/media/24828/aftale-om-

kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf 

15) Jf. Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021.https://fm.dk/media/18036/aftale-om-

kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf  

https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/06/ny-oekonomiaftale-med-kl-er-paa-plads-med-et-klart-loeft-af-kernevelfaerden
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/06/ny-oekonomiaftale-med-kl-er-paa-plads-med-et-klart-loeft-af-kernevelfaerden
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.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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Figur: Realvækst i kommuneaftale for 2022 16 i sig selv respektive inkl. 

finanslovsbevillinger 17 i året 2022 sammenlignet med udgiftsbehov ifølge KL18. 
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Endelig er det et problem, at Budgetloven tilsyneladende videreføres i 2022, 

hvilket indtil årligt har givet merbesparelser i kommunerne, som også i 2022 

kan underminere de løft til den kommunale velfærd, som er givet i 

kommuneaftalen og i finanslovsaftaler. Hvis fx der bliver en merbesparelse i 

forhold til rammen af samme størrelse som i 2020 dvs. på 2,7 mia. kr., så vil for 

det første hele løftet i kommuneaftalen for 2022 på +1,4 mia. kr. blive sparet 

væk og af løftet i 2022 fra FL20 og FL 21 på i alt 2,0 mia. kr. vil også meget blive 

sparet væk.  

 

Summa summarum: Det er vedr. kommuneaftalen for 2022 i sig selv dermed 

samlet set tvivlsomt, hvorvidt standarden i den kommunale velfærd med den i 

realiteten vil kunne fastholdes i 2022? 

 

 

 
16) Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022. 

https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf 

17) Jf. Kommuneaftalen for 2022, s. 3 – tabel 1. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-

kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/ 

18) Jf. Clausen, Per (EL): Økonomiaftale for 2022 kan ikke fastholde velfærdsniveauet. 09-06.21 

https://lokalpolitik.enhedslisten.dk/oekonomiaftale-for-2022-kan-ikke-fastholde-velfaerdsniveauet/  

https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://lokalpolitik.enhedslisten.dk/oekonomiaftale-for-2022-kan-ikke-fastholde-velfaerdsniveauet/
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3. Diskussion: Opfyldes målene i ”Forståelsespapiret” i 

kommuneaftalen for 2022? 

 
I det følgende søges givet en overordnet vurdering af, i hvilket omfang 

kommuneaftalen for 2022 så opfylder målene i ”Forståelsespapiret, jf. målene 

heri som skitseret i ”Indledningen”. 

 

 

3.3.1. Sikres opfyldelse af demografiske træk? 

 

Jf. foran: Målet fra ”Forståelsespapiret” om at opfylde det umiddelbare 

demografiske træk, som i 2022 udgør 1,25 mia. kr., realiseres nominelt – med 

nød og næppe – når det gælder kommuneaftalen for 2022 i sig selv, dog mere 

end, hvis finanslovsløftene tages med i betragtning.  

Figur: Stigning i umiddelbart demografisk træk 2022 19 og realvækst i offentligt 

forbrug til kommunal service i 2022 efter kommuneaftalen for 2022 (mia. kr) 

henholdsvis i sig selv 20  respektive inklusive løft i året 2022 i finanslovsaftalerne 

for 2020 til 2021 21. 
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Umiddelbart demografisk træk Ø22 i sig selv ØA 22, inkl. løft i 2022 fra FL 20-21

 

 
19) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

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

kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf   

21) mellem VLAK – regeringen og DF om finansloven for 2019. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-

folkeparti/ og Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf  og Aftale mellem S – regeringen og RV, SF 

og EL om finansloven for 2021. 

https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf
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MEN: Reelt sikrer kommuneaftalen for 2022 som beskrevet foran imidlertid i 

sig selv IKKE opretholdelse af velfærdens standard pga. manglende dækning af 

stigende udgifter til det specialiserede, der må vurderes at ville medføre 

besparelser på den øvrige velfærd og dermed reelt vil udhule løftet i 

kommuneaftalen for 2022 til under det umiddelbare demografiske træk.  

Det er derfor mere end tvivlsomt, hvorvidt aftalen i sig selv opfylder målet fra 

”Forståelsespapiret” om at dække det umiddelbare demografiske træk?  Og 

finanslovsløftene redder ikke aftalen if.t. demografisk træk, da de er afsat til 

specifikke formål (Minimumsnormeringer, flere lærere og sygeplejersker mm.) 

og dermed ikke kan frigøres til at dække merudgifterne. 

Hvad angår det fulde demografiske træk på i 2022 i alt 3 mia. kr. er aftalen 

endnu længere fra at opfylde det.   

Figur: Fuldt demografisk træk 2022 22 og realvækst i offentligt forbrug til 

kommunal velfærdsservice i 2022 (mia. kr) ifølge kommuneaftalen for 2022 i sig 

selv 23 henholdsvis inklusive løft i året 2022 i finanslovsaftalerne for 2020 og 

2021 24. 
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22) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

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

kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf   

24) Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-

om-finansloven-for-2020.pdf  og Aftale mellem S – regeringen og RV, SF og EL om finansloven for 2021. 

https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf  

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf
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Der er ganske vist tale om et “pænt” overskud, når finanslovsløftene indregnes, 

men pga. de særlige formål med disse bevillinger løser det hverken problemet 

med den manglende dækning for socialudgifterne eller problemet med 

manglende midler til nye midler og ydelser.  

Det er således forholdsvist entydigt, at kommuneaftalen for 2022 således IKKE 

sikrer opdatering af velfærden i takt med velstandsudviklingen. 

Hertil kommer en yderligere ”dark horse”, nemlig det foran nævnte spørgsmål 

om, hvorvidt der i 2022 pga. Budgetloven kommer af samme størrelsesorden 

som i 2021 dvs. på 2,7 mia. kr.? 

I så tilfælde, så vil kommuneaftalerne i sig selv som anført ikke længere give en 

reduktion i efterslæbet blot i forhold til det umiddelbare demografiske træk og 

en pæn del af den reduktion, som finanslovsaftalerne bibringer, vil også blive 

ædt op. 

 

Summa summarum: Kommuneaftalen for 2022 opfylder således næppe målet 

fra ”Forståelsespapiret” om at dække demografien. 

 

3.3.2. Sikres reduktion af efterslæbet? 

 

Svaret er også blandet vedr. målet fra ”Forståelsespapiret” om, at der ydes et 

yderligere løft, der giver et reelt løft i velfærdsniveauet, hvilket i første omgang 

handler om, at der skal hentes ind på efterslæbet fra 2010 til 2019 i forhold til 

umiddelbart demografisk træk? 

 

Efterslæbet i forhold til UMIDDELBART demografisk træk 2010 til 2019 udgør 

i 2019 i alt 15 mia. kr.  
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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- opgørelse. 25 
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Kommuneaftalerne 2020 - 22 i sig selv giver her ud over det umiddelbare 

demografiske træk en mindre reduktion i efterslæbet fra 2019 på -15 mia. kr. 

med i alt +1,35 mia. kr. til -13,65.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25)  Kilde: 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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Tabel: Reelt løft i kommuneaftalerne 2020-2022 26 27 28  + yderligere 

finanslovsløft i perioden 29 30 sammenlignet med årlig vækst i det umiddelbare 

demografiske træk for offentligt forbrug 31 32 til velfærdsservice i kommuner i 

perioden 2020 – 2022 i mia. kr. (Løbende priser).  

Mia. kr. 2020 2021 2022 2020-2022 

I alt (akk) 

I. Umiddelbart dem. træk - 1 1 1,25 3,25 

II. Reelt løft i kommuneaftale 1,7 1,5 1,4 4,6 

III. Yderligere løft i 

finanslovsaftale 

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

Difference I – (II+III) 

(Overskud = +, underskud = -) 

+1,5 +2,1 +2,15 +5,75 

 

Noget mere power er der i finanslovsløftene fra FL 19 og navnlig FL 20, som 

nedbringer efterslæbet pænt til – 9,25 mia. kr. ”Forståelsespapiret” må på mht. 

til reduktion af efterslæbet 2010 til 2019 siges at være opfyldt. Det er dog også i 

denne forbindelse et problem, at manglende dækning af socialudgifterne må 

formodes at ville trække i den anden retning. 

 

 
26) Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020.https://fm.dk/media/24828/aftale-om-

kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf 

27) Jf. Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021.https://fm.dk/media/18036/aftale-om-

kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf  

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

kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf   

29) Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om: finansloven for 

2020. 02.12.19. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-

mere-groent-danmark  

30) Jf. S – regeringen, Radikale Venstre, SF, EL og Alternativet: Finanslovsaftalen for 2021. 

https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf  

31) 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. 

32) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.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/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
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Figur: FØRSTE SØJLE: Efterslæb pr. 2019 respektive indhentet efterslæb 2020 

til 2022 i f. t. umidb. dem. træk – effekt af kommuneaftaler + finanslovsløft 2020 

til 2022. ANDET SØJLE: (Netto)Efterslæb i f. t. umidb. dem. træk fra og med 

ØA 22. Mia. kr, årets priser.33 
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Vedr. at hente ind på efterslæbet i forhold til FULDT demografisk træk er 

svaret desværre klart negativt. Efterslæbet 2010 -2019 i forhold til det fulde 

demografiske træk udgjorde i 2019 i alt - 30 mia. kr.  

 

 

 

 

 

 
33) 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 

Første søjle Anden søjle 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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Figur: Akkumuleret efterslæb for offentligt forbrug til kommunal 

velfærdsservice 2010 – 2019 i forhold til fuldt demografisk træk. Mia. kr, 2019 – 

priser. 34 
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Kommuneaftalerne 2020 – 2022 modsvarer i sig selv langt fra det løbende fulde 

demografiske træk, der i disse år gennemsnitligt årligt har en størrelse af 3 mia. 

kr. Tværtimod er der så stor en manko mellem kommuneaftalerne i sig selv og 

det fulde demografiske træk, at efterslæbet fra 2010 til 2019 i forhold til fuldt 

demografisk træk stiger fra – 30 mia. kr. til – 34,4 mia. kr.  

 

Her kommer finanslovsaftalerne fra 2020 og 2021 dog ind som en udlignende 

faktor, der med et løft på +4,4 mia. kr. i 2020 – 2022 ophæver stigningen i 

efterslæbet, så det forbliver -30 mia. kr. i 2022. Men reduceret bliver efterslæbet 

– trods de store løft i finanslovsaftalerne 2020 og 2021 – ikke. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

34) 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


29 
 

Figur: FØRSTE SØJLE: Efterslæb pr. 2019 respektive indhentet efterslæb 2020 

til 2022 i f. t. fuldt dem. træk – effekt af kommuneaftaler + finanslovsløft 2020 til 

2022. ANDEN SØJLE: (Netto)Efterslæb i f. t. fuldt dem. træk fra og med ØA 

22. Mia. kr, årets priser.35 
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Og også her er spørgsmålet om merbesparelser i 2022 en ”dark horse”. Kommer 

der merbesparelser i 2022 af samme størrelsesorden som i 2021 dvs. på 2,7 mia. 

kr., så vil kommuneaftalerne i sig selv ikke længere give en reduktion i 

efterslæbet blot i forhold til det umiddelbare demografiske træk og en pæn del 

af den reduktion, som finanslovsaftalerne bibringer, vil også blive ædt op. 

 

For efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk vil resultatet af 

merbesparelser i denne størrelsesorden være tilsvarende negativt. Efterslæbet i 

forhold til fuldt demografisk træk vil i så tilfælde decideret vokse i 2022 

 

Summa summarum: Hvad angår efterslæbet i f. t. umiddelbart demografisk 

træk vil kommuneaftalen for 2022 i sig selv næppe komme i mål med at hente 

ind på dette pga. den manglende dækning af sociale udgiftsstigninger. Inkl. 

finanslovsløft tegner efterslæbet dog blive reduceret, men primært altså pga. 

finanslovsaftalerne med støttepartierne.  

 

Hvad angår derimod efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk vil dette – 

selv inklusive finanslovsløft – i bedste tilfælde forblive på samme niveau som i 

2019, men vil mere realistisk vurderet formentligt stige. 

 
35) 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 

Første søjle Anden søjle 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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DEL II: MELLEM S – REGERINGEN OG DANSKE REGIONER 
OM REGIONERNES ØKONOMI I 2022 
 

 

I den følgende anden del præsenteres først hovedindholdet af regionsaftalen for 

2022. Dernæst analyseres, hvilke gode respektive mindre gode aspekter af 

regionsaftalen, som der er, hvad angår løft af velfærden. Endelig diskuteres 

sidst, men ikke mindst, i hvilket omfang aftalen bidrager til at opfylde målene i 

”Forståelsespapiret”? 

 

 

4. Redegørelse: Hovedindholdet af regionsaftalen for 2022. 
 

Essensen af aftalen om regionernes økonomi for 2022 er følgende: 

• Det reelle løft af de regionale driftsudgifter udgør ifølge aftalen+ 1,2 mia. kr, 
36   

• DE REGIONALE ANLÆGSUDGIFTER udgør 7,35 mia. kr. i 2022. Heri er 

inkluderet forventede investeringer på 4 mia. i kvalitetsfondsbyggeri og et 

niveau for øvrige anlæg på 2½ mia. kr + 850 mio. kr. i diverse investeringer. 
37 

• COVID – 19 UDGIFTER: Regionerne kompenseres i 2022 knap 2.3 mia. kr. 

dækning af nettomerudgifter i 2020 til håndtering og bekæmpelse af Covid – 

19 og tilføres i alt godt 1, 7 mia. kr. i 2021 vedr afholdte udgifter i forbindelse 

med Covid 19 i 2021. 38 

• Regeringen og Danske Regioner er enige om, at regionerne kan frigive 

midler til øget behandlingskapacitet ved at reducere forbruget af eksterne 

konsulenter med 100 mio. kr. i 2022. 39 

 
36) Jf. Økonomiaftale for 2022 mellem regeringen og Danske Regioner, s. 2 nederst 

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf  

37) Jf. aftalen, s.2 for neden og s.3 for neden. 

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

38) Jf. aftalen for 2022, s.  – nederste halvdel. 

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf 

39) Jf. Aftalen om regionernes økonomi 2021, s. 4 øverst. 

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

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pd
https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf


31 
 

5. Analyse: Skidt og kanel i regionsaftalen i sig selv. 
 

 

Det må på den ene side anerkendes, at sundhedsområdet med en stigning af 

rammen på 1,2 mia. kr i regionsaftalen for 2022 får et ikke uvæsentligt løft i 

2022. Og det må ligeledes anerkendes som positivt, at finanslovsaftalerne i 2020 

og 2021 har givet sundhedsområdet et væsentligt løft på i alt 1,5 ma. kr. og 

navnlig sikret flere sygeplejersker. 

Men det er på den anden side kritisabelt, at løftet i 2022 i højere grad opnås 

gennem finanslovsaftalen 2020 dvs. i kraft af støttepartierne end igennem 

regeringens regionsaftale for 2022 i sig selv. Og det er kritisabelt, at løftet for 

2022 er det laveste for regionsaftalerne i sig selv i S – regeringens tid. 

Figur: Realvækst i regionsaftale 2022, regionsaftale 2020 og 2021 40 samt 2019 41, 

inkl. yderligere løft i FL 19 og FL 20 - mia. kr. (årets priser). 
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OG: Det er navnlig kritisabelt, at det givne løft i 2022 på 1,2 mia. kr. i 

regionsaftalen i sig selv langt fra er tilstrækkeligt til at dække både demografien 

på 1 mia. kr. plus stigende medicinudgifter på op til 0,5 mia. kr. og dermed 

heller ikke stort nok til at give sundhedsvæsenet et yderligere løft til at indhente 

behandlingsefterslæb i 2022 efter Corona. 

 
40) Jf. Pressemeddelelse fra Finansministeriet om økonomiaftalen, tabel s. 2 for neden.  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-

sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/ 

41) Jf. aftale mellem VLAK – regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi 2919. 05.06.18 

https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf   

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf


32 
 

Figur: Realvækst i regionsaftale for 2022 i sig selv 42  respektive inkl. 

finanslovsbevillinger 43 sammenlignet med udgiftsbehov inkl. medicinudgifter 

ifølge Danske Regioner44 
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Den videre, kritisable konsekvens manglende dækning af forventede 

udgiftsstigninger til medicin i 2022 er, at regionerne risikerer at måtte finde 

midlerne til stigende udgifter gennem at tage pengene fra eksisterende 

sundhedsydelser dvs. gennem besparelser, hvilket vil udhule løftet i 

regionsaftalen for 2022. 

Summa summarum: Det er også vedr. regionsaftalen for 2022 dermed samlet set 

tvivlsomt, hvorvidt standarden på sundhedsområdet i 2022 med denne aftale vil 

kunne fastholdes? 

 

 

 

6. Diskussion: Opfylder regionsaftalen for 2022 målene i 

”Forståelsespapiret”? 
 

Som anført handler målene i «Forståelsespapiret» vedr. velfærdsløft – taget 

bogstaveligt - om at velfærden skal løftes svarende til det umiddelbare 

 
42) Jf. Økonomiaftale for 2022 mellem regeringen og Danske Regioner, s. 2 nederst 

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf  

43) Jf. Pressemeddelelse fra Finansministeriet om økonomiaftalen, tabel s. 2 for neden.  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-

sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/ 

44) Jf. Danske Regioner: Klar til forhandlinger: Brug for 2,1 mia. kr. ekstra til presset sundhedsvæsen. 10.05.21. 

https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/maj/klar-til-oekonomiforhandlinger-brug-for-2-1-milliarder-ekstra-

til-et-presset-sundhedsvaesen  

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/maj/klar-til-oekonomiforhandlinger-brug-for-2-1-milliarder-ekstra-til-et-presset-sundhedsvaesen
https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/maj/klar-til-oekonomiforhandlinger-brug-for-2-1-milliarder-ekstra-til-et-presset-sundhedsvaesen
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demografiske træk og der her udover skal ydes et yderligere løft – dvs. at der 

skal hentes ind på efterslæbet fra 2010 til 2019 i forhold til umiddelbart 

demografisk træk. 

 

 

6.3.1. Opfyldes umiddelbart demografisk træk? 

 

Taget nominelt må ovennævnte mål i ”Forståelsespapiret” om dækning for det 

(umiddelbare) demografiske træk for så vidt siges at være opfyldt, idet det reelle 

løft i 2022 på +1,2 mia. kr. i regionsaftalen i sig selv overstiger det umiddelbare 

demografiske træk på 1 mia. kr. Lægges løft i 2022 fra FL 20 og FL 21 til er der 

et yderligere overskud på +1,2 mia kr.  

Figur: Umiddelbart demografisk træk for det regionale sundhedsområde i 2022 

ifølge Finansministeriet  45 og realvækst i offentligt forbrug til regionalt 

sundhedsområde i 2022 (mia. kr) ifølge regionsaftalen for 2022 henholdsvis 

isoleret set 46respektive inkl. merbevillinger i 2022 som følge af finanslovsaftale 

2019-20 47.  
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Reelt er det dog diskutabelt, hvorvidt regionsaftalen for 2022 i sig selv opfylder 

det UMIDDELBARE demografiske træk? Det skyldes den omtalte mangel i 

 
45) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

46) Jf. Økonomiaftale for 2022 mellem regeringen og Danske Regioner, s. 2 nederst 

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf  

47) Jf. Pressemeddelelse fra Finansministeriet om økonomiaftalen, tabel s. 2 for neden.  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-

sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/ 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
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aftalen på dækning for forventet stigning i medicinudgifter på op til 0,5 mia. kr., 

hvilket indebærer en stor risiko for, at regionerne i 2022 må tage midler hertil 

fra det demografiske løft. Og så opfyldes målet i ”Forståelsespapiret” om, at der 

skal følge penge med svarende til stigningen i antal børn og ældre IKKE 

længere, idet der tværtimod risikerer at være et underskud i forhold til det 

umiddelbare demografiske træk på op til - 0,3 mia. kr.  

Underskuddene for regionsaftale 2022 i sig selv i forhold til umiddelbart 

demografisk træk i 2022 ændres ganske vist nominelt af, at FL 19 – 20 i 2022 

indeholder et yderligere løft for kommunal velfærdsservice på +1,5 mia. kr.  

Men disse løft er som sagt afsat til specifikke, konkrete formål og kan derfor 

ikke uden videre frigøres til at dække de rent ”demografiske” underskud. 

Konklusionen er med andre, at målsætningen fra ”Forståelsespapiret” om, at 

”pengene følger med i takt med, at der bliver flere børn og ældre” (= det 

umiddelbare demografiske træk) reelt ikke opfyldes i regionsaftalen for 2022. 

Vedr. opfyldelse af det FULDE demografiske træk gælder, at selvom det ikke 

fremstår som et mål i ”Forståelsespapiret”, at væksten i velfærden ikke bare 

skal følge demografien, men også velstandsudviklingen (= det fulde 

demografiske træk), er dette sidste vigtigt for, at der løbende skal være råd til 

højere kvalitet, nye midler og nye tilbud dvs. være råd til udvikling af 

velfærden. Og: Løftes velfærden ikke i takt smed velstandsudviklingen, vil det 

offentlige forbrug og den offentlige sektor løbende falde mere og mere bag det 

private forbrug og den private sektor.  

 

Derfor er spørgsmålet også vigtigt, hvorvidt regionsaftalerne opfylder det fulde 

demografiske træk? Her er svaret desværre negativt. Regionsaftalerne 

modsvarer i sig selv langt fra det løbende fulde demografiske træk, der i disse år 

ifølge Finansministeriet gennemsnitligt årligt har en størrelse af 2 mia. kr. 

Tværtimod er der i regionsaftalen for 2022 i sig selv et underskud i forhold til 

det fulde demografiske træk på - 0,8 mia. kr.  

Her kommer finanslovsaftalerne fra 2020 og 2021 dog ind som en udlignende 

faktor, der med et løft på + 1,5 mia. kr. i 2020 – 2022 giver et lille overskud på 

+0,7 mia. kr. i f.t. fuldt dem. træk.  
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Figur: Fuldt demografisk træk for det regionale sundhedsområde i 2022 ifølge 

FM 48 respektive ifølge sundhedsøkonomer 49 og realvækst i offentligt forbrug til 

regionale sundhedsområde i 2022 (mia) 50 ifølge regionsaftalen for 2022 isoleret 

set respektive inkl. løft i 2022 fra finanslovsaftale 2020. 
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Men det holder kun, hvis man lægger Finansministeriets forsigtige bud til grund 

om en størrelsesorden af 2 mia. kr. i 2022 for det fulde dem. træk. Tager man i 

stedet udgangspunkt i en række sundhedsøkonomers mere realistiske bud på det 

fulde dem. træk som værende på omkring 3 mia. kr, står vi igen tilbage med et 

underskud i 2022, nu på -1,3 mia. kr. i forhold til fuldt dem. træk. ophæver 

stigningen i efterslæbet og reducerer efterslæbet til – 5,3 mia. kr. i 2022.  

 

Konklusionen er med andre mht. at regionsaftalen for 2022 gennem manglende 

opfyldelse af det fulde demografiske træk heller ikke sikrer, at midlerne til 

velfærden følger med velstandsudviklingen.  

 

Summa summarum: Regionsaftalen for 2022 opfylder således næppe målet fra 

”Forståelsespapiret” om at dække demografien. 

 

 

 

 

 

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

demografiske træk). Stillet af Rune Lund 24. juni 2020. 

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

49) 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  

50) 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
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6.3.2. Sikres genopretning af velfærden? 

 

Ud over at følge med befolkningsudviklingen indeholder ”Forståelsespapiret” 

som fremgået også et mål om, at ”velfærden skal løftes reelt ud over niveauet af 

i dag”51, hvilket som anført i første omgang forudsætter, at efterslæbet 2010 – 

2019 for sundhedsområdet indhentes. Er det tilfældet med regionsaftalerne 2020 

til 2022 under S – regeringen? 

 

Pga. højere politisk prioritering i 10´erne var efterslæbet for sundhedsområdet 

fra perioden 2010 til 2919 som fremgået noget mindre:  Et efterslæb på -1 mia. 

kr. i forhold til umiddelbart demografisk træk og -7½ mia. kr. i forhold til fuldt 

demografisk træk. 

 

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

UMIDDELBART demografisk træk, mia. kr. (2019 – priser)52 
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Hvad angår efterslæbet i forhold til UMIDDELBART demografisk træk så 

opfylder regionsaftalerne 2020 – 2022 det af ”Forståelsespapiret” afledte mål om 

at indhente efterslæbet i forhold til det umiddelbare demografiske træk. 

Regionsaftalerne 2020 -2022 i sig selv eliminerer med et akkumuleret løft på 4 

mia. kr. i forhold til et akkumuleret umiddelbart demografisk træk på 3 mia. kr 

dette efterslæb og bringer det fra -1 mia. kr. ned på 0.  

 
 

51) Forståelsespapiret, s.12. for neden. 

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

52) 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://www.altinget.dk/misc/Retf%C3%A6rdig%20retning%20for%20Danmark_2019-06-25_ENDELIG.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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Tabel: Reelt løft i regionsaftalerne 2020-2022 i sig selv 53 plus løft over FL 19 – 

21. 54 med årlig vækst i det UMIDDELBARE demografiske træk for det 

regionale sundhedsområde i perioden 2020 – 2022 55 i mia. kr. (Løbende priser).  

 

Mia. kr. 2020 2021 2022 2020-2022 (akk) 

I. Umiddelbart dem. træk - 1 1 1 3 

II. Reelt løft i regionsaftale 1,5 1,3 1,2 4 

III. Yderligere løft i 

finanslovsaftale fra FL 19-22 

1,2 1,5 1,5 4,2 

Difference (II+III) - I 

(Overskud = +, underskud = -) 

+1,7 +1,8 +1,7 +5,2 

 

Og med finanslovsløftene fra FL 19 og navnlig FL 20 oveni, konverteres 

efterslæbet i 2019 til et overskud på + 4,2 mia. kr. efter regionsaftalen i 2022. 

 

 

 

 

 
53) Jf. Aftale mellem VLAK – regeringen og KL om regionernes økonomi i 2019. 

https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf  og aftale om S – regeringen og 

KL om regionernes økonomi for 2020. 

https://www.regeringen.dk/media/7235/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2020.pdf og 

aftale om S – regeringen og KL om regionernes økonomi for 2021. 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf og aftale om S – regeringen og KL om 

regionernes økonomi for 2022. 

https://www.regioner.dk/media/15386/aftaletekst-vedr-regionernes-oekonomi-for-2022.pdf 

54) Jf. aftale mellem VLAK – regeringen og DF om finansloven for 2019. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-

folkeparti/ og Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf  og Aftale mellem S – regeringen og RV, SF 

og EL om finansloven for 2021. 

https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf  

55) 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.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf
https://www.regeringen.dk/media/7235/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2020.pdf
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://www.regioner.dk/media/15386/aftaletekst-vedr-regionernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
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Figur: Første søjle: Udækket efterslæb for sundhedsområdet i forhold til 

UMIDDEL-BART demografisk træk 2010- 2019 56 og indhentet efterslæb 2020 - 

2022 – effekt af regionsaftaler 2020 til 2022 + løft fra FL19 -22. Anden søjle: 

Nettoefterslæb (-), overskud (+) 2022 i. f.t umidb. dem. træk efter regionsaftale 
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Hvad derimod angår det FULDE demografiske træk er svaret vedr. opfyldelse 

mere negativt. Der er for det første en så stor en manko mellem aftalerne i sig 

selv og det fulde demografiske træk, at efterslæbet fra 2010 til 2019 i forhold til 

fuldt demografisk træk for regionsaftalerne 2020 -2022 i sig selv stiger fra – 7½ 

mia. kr. til - 9½ mia. kr.  Ganske vist eliminerer finanslovsløftene som vist denne 

stigning og reducerer tværtimod efterslæbet svagt til – 5,3 mia. kr. 

 

Men det holder kun, hvis vi lægger Finansministeriets forsigtige bud på det 

fulde demografiske træk til grund. Lægger vi i stedet det mere realistiske bud på 

det fulde demografiske træk fra en række sundhedsøkonomer m.fl. på årligt - 3 

mia. kr., ender efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk med alligevel at 

stige fra -7½ til -8½ mia. kr.  Det må derfor konkluderes, at man næppe kan tale 

om, at regionsaftalen for 2022, selv inkl. finanslovsløftene, opfylder det af 

”Forståelsespapiret” afledte mål om at nedbringe efterslæbet 2010 til 2019 i 

forhold til fuldt demografisk træk 

 
56) Kilde: Egen beregning  

Første søjle Anden søjle 
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Figur: Første søjle: Ændringer i efterslæb 2 -2022: Udækket efterslæb for 

sundhedsområdet i forhold til fuldt demografisk træk 2010 - 2019 ifølge 

Finansministeriet opgørelse og indhentet efterslæb 2020 til 2022 – effekt af 

regionsaftaler 2020 til 2022 i sig selv. Anden søjle: Nettoefterslæb (-), overskud 

(+) 2022 efter regionsaftale 2022 i forhold til Finansministeriets opgørelse af 

fuldt dem. træk. Tredje søjle: Nettoefterslæb (-), overskud (+) 2022 efter 

regionsaftale 2022 i forhold til sundhedsøkonomers opgørelse af fuldt dem. træk. 

Mia. kr, årets priser.57 
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Summa summarum: Hvad angår efterslæbet i f. t. umiddelbart demografisk 

træk vil regionsaftalen for 2022 i sig selv næppe komme i mål med at hente ind 

på dette pga. den manglende dækning af sociale udgiftsstigninger. Inkl. 

finanslovsløft tegner efterslæbet dog blive reduceret, men primært altså pga. 

finanslovsaftalerne med støttepartierne.  

 

Hvad angår derimod efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk vil dette – 

selv inklusive finanslovsløft – efter alle solemærker at dømme blive endnu større 

efter regionsaftalen for 2022.  

 
57) Kilde: Egen beregning  

Første søjle Anden søjle Tredje søjle 
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SAMMENFATNING. 

 
INDLEDNING: Opfylder økonomiaftalerne målene for løft 

af velfærden i ”Forståelsespapiret”? 
 

Den 8. juni 2021 indgik S – regeringen aftale med KL om kommunernes økonomi i 

2022 (ØA22). 58 Den 9. juni 2021 fulgte aftale mellem S – regeringen og Danske 

Regioner om økonomien for 2021 i regionerne. 59 

Spørgsmålet er, hvorledes disse aftaler forholder sig til ”Forståelsespapireret” 60 

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

mindretalsregering og er det nærmeste vi kommer til et regeringsgrundlag for S – 

regeringen? I ”Forståelsespapiret” lovede den nye regering vedrørende ressourcer til 

velfærden, for det første at ” Pengene skal følge med, når der bliver flere børn og 

ældre” og for det andet, at ”der skal sikres et løft af velfærden ud over det 

demografiske træk. ” 61  

Dvs. at det offentlige forbrug til velfærdsservice skal punkt 1) følge det demografiske 

træk og der skal punkt 2) ydes yderligere løft herudover. Dette sidste fortolkes i 

indeværende rapport som, at der skal hentes ind på ressourceefterslæbet for den 

kommunale velfærd fra perioden 2010 - 2019. Dette sidste er der stærkt behov for, 

fordi der siden 2010 og frem til 2019 politisk er gennemtvunget en økonomisk 

udhuling af velfærden, der medførte, at ressourcerne til velfærden ikke opfyldte det 

 
58) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2022. 08.06.21. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-

kroner/  

59) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2022. 08.06.21. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-

kroner/  

60) 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  

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

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://www.altinget.dk/misc/Retf%C3%A6rdig%20retning%20for%20Danmark_2019-06-25_ENDELIG.pdf
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demografiske træk, hvilket har ført til en standardforringelse på en række af de store 

områder af velfærdsservice. 

Det skal præciseres, at disse mål i ”Forståelsespapiret” gælder for hele 

regeringsperioden og ikke for den enkelte aftale. Men på den anden side kan disse 

mål ikke på sigt opfyldes, hvis de ikke bliver det i væsentligere aftaler undervejs 

såsom økonomiaftaler med kommuner og regioner såvel som finanslovsaftaler. 

Vi vil derfor i denne analyse for det første fokusere på, hvilket løft for velfærden, 

som økonomiaftalerne for 2022 med kommuner og regioner i sig selv og dels inkl. 

løftene fra finanslovsaftalerne i 2020 og 2021 og for det andet på, hvorledes det 

forholder sig med at hente ind efterslæbet fra 2010 til 2019 og dermed med 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. 

Taget bogstaveligt handler målene i ”Forståelsespapiret” alene om, at det 

umiddelbare (demografiske – hhl) træk skal opfyldes og at efterslæbet 2010 – 2019 i 

forhold til umiddelbart demografisk træk skal reduceres. Men opfyldelsen af det fulde 

demografiske træk og at hente ind på efterslæbet i forhold hertil er også vigtigt, for på 

det beror, om der afsættes ressourcer til nye midler, nyt udstyr, nye tilbud og bedre 

kvalitet? Derfor vil vi i det følgende undersøge opfyldelsen af begge dele. 

I det følgende belyses i del I kommuneaftalen og i del II regionsaftalen. For 

kommuneaftale og regionsaftales vedkommende undersøges først effekten i 2022 

isoleret set og dernæst inkl. finanslovsløft. Videre undersøges aftalernes effekt i sig 

selv respektive inkl. finanslovsløft på ressourceefterslæbet 2010 til 2019 i forhold til 

umiddelbart demografisk træk henholdsvis i forhold til fuldt demografisk træk. I 

begge dele sluttes med en diskussion af skidt og kanel i de respektive aftaler 

henholdsvis af opfyldelsen af ”Forståelsespapiret”. 
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DEL 1: KOMMUNEAFTALEN. 
 

1.1. Hovedindhold af og effekt af kommuneaftalen i 2022 i f. t. 

udgiftsbehov og tidligere aftaler. 

 
Essensen af aftalen om kommunernes økonomi for 2021 62 

• Det reelle løft af den kommunale serviceramme udgør 1,4 mia. kroner mere end 

sidste år. I alt i 2021 udgør rammen for kommunerne 275,4 mia. kroner. 

• Anlægsloftet reduceres fra 21,9 milliarder kroner i 2021 til 19,9 mia. kr i 2022.  

• Kommunerne kompenseres for 1,6 mia. kroner i 2021 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 0,6 mia. i 2022.63 

Set i forhold til udgiftsbehovene sikrer kommuneaftalen for 2022 ifølge KL ikke 

opretholdelsen af velfærdsniveauet. Det skyldes, at aftalen nok giver det løft på 1,25 

mia. kr., som befolkningsudviklingen kræver. Men hertil kommer en forventet 

stigning i udgifter til det specialiserede socialområde i 2022 på 0,8 mia. kr., hvoraf 

aftalen kun dækker 150 mio. kr. 64 

S – regeringen har her argumenteret, at der jo oveni kommuneaftalen på finansloven 

for 2020 såvel som på finansloven for 2021 er givet yderligere bevillinger til 

kommunal velfærdsservice i 2020. Det er også korrekt. Der blev der på finansloven 

for 2020 afsat 1,4 mia. kr. til flere lærere i folkeskolen samt til 

minimumsnormeringer og på finansloven i 2021 afsattes 0,6 mia. kr. til flere hænder 

 
62) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2022. 08.06.21. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-

kroner/  

63) Dette betragtes her IKKE som en besparelse, da pengene jo bliver i kommunerne. 

64) Jf. Clausen, Per (EL): Økonomiaftale for 2022 kan ikke fastholde velfærdsniveauet. 09-06.21 

https://lokalpolitik.enhedslisten.dk/oekonomiaftale-for-2022-kan-ikke-fastholde-velfaerdsniveauet/  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://lokalpolitik.enhedslisten.dk/oekonomiaftale-for-2022-kan-ikke-fastholde-velfaerdsniveauet/
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og højere faglighed i ældreplejen og hurtigere indfasning af minimumsnormeringer.65 

Medregnes disse løftes de kommunale serviceudgifter i året 2022 samlet set med 1,4 

mia. kr (kommuneaftalen) + 2 mia. kr. (FL 20 og 21) til i alt 3,4 mia. kr. 

 

Figur: Realvækst i kommuneaftale for 2022 66 i sig selv respektive inkl. 

finanslovsbevillinger 67 i året 2022 sammenlignet med udgiftsbehov ifølge KL68. 
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Udgiftsbehov ifølge KL Løft i ØA 22 i sig selv Løft i ØA22 inkl.finanslovsløf

Udgiftsbehov ifølge KL Løft i ØA 22 i sig selv Løft i ØA22 inkl.finanslovsløf

. 

Problemer er imidlertid, at de yderligere 2,0 mia. kr. i året 2022 fra FL 20 og FL 21 

er målrettet til specifikke formål i ældreplejen, på daginstitutionsområdet samt i 

folkeskolen. Der mangler således samlet set reelt stadig 0,8 mia. kr. i 2022 til det 

specialiserede socialområde og derfor vil kommunerne blive tvunget til at spare disse 

enten på området selv eller på de andre velfærdsområder – hvilket vil udhule løftene 

her.  

Med forbehold for evt. yderligere løft på finansloven for 2022 er der således i 

kommuneaftalen for 2022 i sig selv ikke givet et tilstrækkeligt løft til at holde 

velfærdsstandarden i kommunerne i 2022. 

Hertil kommer, at kommuneaftalen for 2022 set i sig selv heller ikke udmærker sig i 

forhold til tidligere kommuneaftalerne – også i sig selv betragtet. Ganske vist er det 

 
65) Jf. Kommuneaftalen for 2022, s. 2 – for oven. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-

kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/ 

66) Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022. 

https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf 

67) Jf. Kommuneaftalen for 2022, s. 3 – tabel 1. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-

kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/ 

68) Jf. Clausen, Per (EL): Økonomiaftale for 2022 kan ikke fastholde velfærdsniveauet. 09-06.21 

https://lokalpolitik.enhedslisten.dk/oekonomiaftale-for-2022-kan-ikke-fastholde-velfaerdsniveauet/  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://lokalpolitik.enhedslisten.dk/oekonomiaftale-for-2022-kan-ikke-fastholde-velfaerdsniveauet/
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reelle løft i kommuneaftalen for 2022 på 1,4 mia. kr. lidt højere end løftet i VLAK s 

sidste kommuneaftale for 2019, der udgjorde 1,2 mia. kr.  

Men til gengæld er løftet lavere i 2022 end både løftet i 2021 på 1,7 mia. kr. og løftet 

i 2022 på 1,5 mia. kr. – alle i sig selv betragtet. Det er altså i S- regeringens tid gået 

jævnt nedad bakke med løftene i kommune-aftalerne i sig selv og vi nærmer os nu 

stærkt niveauet under VLAK ´s sparepolitik. 

Figur: Realvækst i kommuneaftale 2022 69 sammenlignet med kommuneaftale 2019 
70, 2020 71 og 2021 72- mia. kr. (årets priser). 
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Ser vi imidlertid kommuneaftalerne inkl. løftene for den kommunale velfærd i 

finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 nuanceres dette billede dog, idet der både på 

FL20 og FL21 blev givet betragtelige merbevillinger til den kommunale velfærd også 

i 2022 – langt større end i 2019, hvor det begrænsede sig til 0,4 mia. kr. 

Tabel: Bevillinger til kommunal velfærdsservice i finanslovsaftalerne for 2020 73 og 

202174  – årets priser.   

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

kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf   

70) Jf. aftalen for 2019, s. 2 https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/06/ny-oekonomiaftale-med-kl-er-
paa-plads-med-et-klart-loeft-af-kernevelfaerden   
71) Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020.https://fm.dk/media/24828/aftale-om-

kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf 

72) Jf. Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021.https://fm.dk/media/18036/aftale-om-

kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf  

73) Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om: finansloven for 

2020. 02.12.19. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-

mere-groent-danmark  

https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/06/ny-oekonomiaftale-med-kl-er-paa-plads-med-et-klart-loeft-af-kernevelfaerden
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/06/ny-oekonomiaftale-med-kl-er-paa-plads-med-et-klart-loeft-af-kernevelfaerden
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.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://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
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 2020 2021 2022 2023 

2020 775 1000 1350 2000 

2021  625 650 700 

I ALT 1400 1625 2000 2700 

 

Så selvom kommuneaftalen for 2022 i sig selv løfter den kommunale velfærd en del 

mindre end i 2020 og 2021, er der inkl. finanslovsløftene fra FL 20 og Fl 21 i 2022 

tale om det største løft i perioden 2019 – 2022. 

Figur: Realvækst i kommunal serviceramme i kommuneaftaler 2019 -2022 75 i sig 

selv respektive løft over finanslovene for 2019 til 2021 76 – mia. kr. (løb. priser)..  77 
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74) Jf. S – regeringen, Radikale Venstre, SF, EL og Alternativet: Finanslovsaftalen for  2021 

.https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf  

75) Jf. Aftale mellem VLAK – regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2019. 

https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019/ og Aftale 

om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020. https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-

finansloven-for-2020.pdf  og Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020. 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf  og Aftale om S – regeringen og KL om 

kommunernes økonomi for 2022. https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf 

76) Aftale mellem VLAK – regeringen og DF om finansloven for 2019. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-

folkeparti/ og Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf  og Aftale mellem S – regeringen og RV, SF 

og EL om finansloven for 2021. 

https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf  

77) Kilde: Egen beregning på basis af kommuneaftalerne for 2019, 2020, 2021 og 2022 samt finanslovsaftalerne for 

2020 og 2021. 

https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf
https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019/
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf
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Kommuneaftalen for 2022 løfter således i sig selv den kommunale serviceramme en 

del mindre end tilfældet både i 2020 og nu også i 2021 men inkl. yderligere løft i 

2022 af kommunal velfærd gennem finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 løftes den 

kommunale serviceramme stadig højest i 2022 samlet set. 

 

1.2. Kommuneaftalen i 2022 i f. t. demografiske træk. 

 
Kommuneaftalen effekt for den kommunalt leverede velfærd kan opgøres i henhold 

til det umiddelbare respektive det fulde demografiske træk, jf. indledningen. 

Opfyldelse af det umiddelbare demografiske træk er som beskrevet et eksplicit mål i 

”Forståelsespapiret”. Ifølge Finansministeriets opgørelse forudsætter det umiddelbare 

demografiske træk (= bevarelse af nugældende standard) en realvækst i det offentlige 

forbrug til kommunalt leveret velfærdsservice på 1,25 mia. kr. i 2022 stigende til 1,75 

mia. kr. i 2025. 78 

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

velfærdsservice i kommuner i perioden 2022 – 2025. Procent og mia. kr. (2021 – 

priser). 79 

 2022 2023 2024 2025 2022-2025 ialt 

Procentvis vækst 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 (gns.)  

Vækst i mia. kr.  1,25 1,25 1,5 1,75 5,75 (akk) 

 

I forhold hertil repræsenterer løftet for kommunernes serviceudgifter i 

økonomiaftalen for 2022 således i forhold en stigning på 0,15 mia. kr. mere end det 

umiddelbare demografiske træk i 2022.  

Hertil kommer imidlertid, at der gennem finanslovsaftalerne i 2020 og 2021 blev 

afsat penge til et samlet yderligere løft af den kommunale velfærd på 2,0 mia. kr. i 

 
78) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

79) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf


47 
 

2022. Inkl. såvel finanslovsforbedringer som kommuneaftalen for 2022 vil det 

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

3,4 mia. kr. Det umiddelbare demografiske træk i 2021 overskrides således alt i alt 

med samlet 2,15 mia. kr. 

 

Figur: Stigning i umiddelbart demografisk træk 2022 80 og realvækst i offentligt 

forbrug til kommunal service i 2022 efter kommuneaftalen for 2022 (mia. kr) 

henholdsvis i sig selv 81  respektive inklusive løft i året 2022 i finanslovsaftalerne for 

2020 til 2021 82. 
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Umiddelbart demografisk træk Ø22 i sig selv ØA 22, inkl. løft i 2022 fra FL 20-21

Opfyldelse af det fulde demografiske træk er som anført IKKE et eksplicit mål i 

”Forståelsespapiret”, men som understreget i indledningen er det alligevel en 

væsentlig målestok for karakteren af velfærdsløftet i perioden 2020 til 2022, fordi 

opfyldelse af det fulde demokratiske træk som beskrevet er forudsætningen for, at 

velfærden ikke bare bevares, men fornyes og udvikles.  

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

forventes det for kommunernes vedkommende ifølge Finansministeriet fra 2021 til 

 
80) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

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

kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf   

82) mellem VLAK – regeringen og DF om finansloven for 2019. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-

folkeparti/ og Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf  og Aftale mellem S – regeringen og RV, SF 

og EL om finansloven for 2021. 

https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf
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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 gns. 83. 

Tabel: Beregnet gns. årlig vækst i det offentlige forbrug til velfærdsservice i 

kommuner i perioden 2021 – 2025 ifølge udvidet demografiske træk. Procent og mia. 

kr. (2020 – priser). 84 

 2022 2023 2024 2025 2021 -2025 i alt 

Procentvis vækst 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 (gns) 

Vækst i mia. kr.  3 3 3 3 12 (akk.) 

 

I forhold hertil giver kommuneaftalen for 2022 med et reelt løft på 1,4 mia i sig selv 

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

Hertil kommer imidlertid som nævnt, at der med finanslovsaftalerne i 2020 og 2021 

afsattes yderligere midler til kommunal velfærd på i alt 2 mia. kr. i 2022, jf. foran.  

Inkl. både finanslovsforbedringer såvel som kommuneaftalen for 2022 bliver det 

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

3,4 mia. kr.  Det fulde demografiske træk i 2022 mere end opfyldes således, når 

finanslovsløftene indregnes. 

Figur: Fuldt demografisk træk 2022 85 og realvækst i offentligt forbrug til kommunal 

velfærdsservice i 2022 (mia. kr) ifølge kommuneaftalen for 2022 i sig selv 86 

henholdsvis inklusive løft i året 2022 i finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 87. 

 
83) Kilde:  Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 (aktstykke nr. 162) af 19. sept. 2019 stillet af Rune Lund, side 2, 

tabel 1.https://www.ft.dk/samling/20182/aktstykke/Aktstk.162/spm/8/svar/1590795/2078716.pdf . 

84) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

85) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

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

kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf   

87) Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-

om-finansloven-for-2020.pdf  og Aftale mellem S – regeringen og RV, SF og EL om finansloven for 2021. 

https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf  

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/4/svar/1675042/2216482/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf
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1.3.  Kommuneaftalen i forhold til ressourceefterslæbet fra 

2010-2019 i f. t. UMIDDELBART demografisk træk. 
 

En ting er imidlertid, om de demografiske træk opfyldelse i denne regeringsperiode? 

 

Men en anden ting er, at velfærden i dag er udhulet af et stort ressourceefterslæb fra 

10 ´ernes borgerlige sparepolitik. I perioden 2010 – 2019 faldt kommunernes 

serviceudgifter direkte med - 0,3 procent om året i gennemsnit 88, 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 det umiddelbare 

demografiske træk på op mod - 15 mia. (manglende) kr (afrundet).89 

 

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- opgørelse. 90 

 
88) 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  

89) Jf. Fagbevægelsens Hovedorganisation: Velfærdstab siden 2010 på 15 mia. kr.  

90)  Kilde: 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.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://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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Kommune - aftalerne 2020 til 2022 gør i sig selv et vist indhug på dette efterslæb, 

men først og fremmest i kraft af ØA 20 og ØA 21. Kommuneaftalen for 2022 

bidrager kun minimalt – i sig selv betragtet – til at reducere efterslæbet pr. 2021 med 

blot + 0,15 mia. kr.  

 

Tabel: Reelt løft i 2020 91, 2021 92 og 2022 93 i kommuneaftaler i sig selv betragtet 

sammenlignet med årlig vækst i det umiddelbare demografiske træk for offentligt 

forbrug til velfærdsservice i kommuner i perioden 2020 – 2022 94 i mia. kr. (Løbende 

priser).  

Mia. kr. 2020 2021 2022 2020-2022 

I alt (akk) 

Umiddelbart dem. træk - 1 1 1,25 3,25 

Reelt løft i kommuneaftale 1,7 1,5 1,4 4,6 

Difference (Overskud = +, 

underskud = -) 

+0,7 +0,5 0,15 +1,35 

 

Sammenlagt reducerer kommuneaftalerne 2020 til 2022 i sig selv efterslæbet med + 

 
91) Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020.https://fm.dk/media/24828/aftale-om-

kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf 

92) Jf. Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021.https://fm.dk/media/18036/aftale-om-

kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf  

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

kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf   

94) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.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/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
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1,35 mia. kr. fra – 15 mia. kr. ultimo 2019 til -13,65 mia. kr. efter kommuneaftale 

2022. 

Figur: FØRSTE SØJLE: Efterslæb pr. 2019 respektive indhentet efterslæb 2020 til 

2022 i forhold til umiddelbart demografisk træk – effekt af kommuneaftalerne 2020 

til 2022 i sig selv. ANDEN SØJLE: (Netto)Efterslæb ift. umidb. dem. træk pr. ØA 

22. Mia. kr, årets priser.95 
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95) 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 

Første søjle Anden søjle 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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Men det ville også her være ufuldstændigt kun at fokusere på løftene for den 

kommunale velfærd fra kommuneaftalerne, men at bortse fra de løft herfor, som sker 

i 2020, 2021 og 2022 gennem finanslovsaftalerne for 2020 og 2021. 

 

Tabel: Reelt løft i kommuneaftalerne 2020-2022 96 97 98  + yderligere finanslovsløft i 

perioden 99 100 sammenlignet med årlig vækst i det umiddelbare demografiske træk 

for offentligt forbrug 101 102 til velfærdsservice i kommuner i perioden 2020 – 2022 i 

mia. kr. (Løbende priser).  

Mia. kr. 2020 2021 2022 2020-2022 

I alt (akk) 

I. Umiddelbart dem. træk - 1 1 1,25 3,25 

II. Reelt løft i kommuneaftale 1,7 1,5 1,4 4,6 

III. Yderligere løft i 

finanslovsaftale 

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

Difference I – (II+III) 

(Overskud = +, underskud = -) 

+1,5 +2,1 +2,15 +5,75 

 

Løftene i kommuneaftalerne 2020 og 2021 og de yderligere løft til kommunal 

velfærd i 2020, 2021 og 2022 i finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 bidrog således 
 

96) Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020.https://fm.dk/media/24828/aftale-om-

kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf 

97) Jf. Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021.https://fm.dk/media/18036/aftale-om-

kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf  

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

kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf   

99) Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om: finansloven for 

2020. 02.12.19. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-

mere-groent-danmark  

100) Jf. S – regeringen, Radikale Venstre, SF, EL og Alternativet: Finanslovsaftalen for 2021. 

https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf  

101) 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. 

102) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.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/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
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til at reducere ressourceefterslæbet for kommunal velfærd fra perioden 2010 til 2019 

betragteligt – nærmere bestemt med ialt + 5,75 mia. kr. til i 2022 til at udgør – 9,25 

mia. kr. 

 

Figur: FØRSTE SØJLE: Efterslæb pr. 2019 respektive indhentet efterslæb 2020 til 

2022 i f. t. umidb. dem. træk – effekt af kommuneaftaler + finanslovsløft 2020 til 

2022. ANDET SØJLE: (Netto)Efterslæb i f. t. umidb. dem. træk fra og med ØA 22. 

Mia. kr, årets priser.103 
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1.4.  Aftalen i forhold til ressourceefterslæbet fra 2010 – 2019 i 

f. t. FULDT demografisk træk. 
Når der har været et stort efterslæb fra perioden 2010 til 2019 blot i henhold til at 

bevare velfærdens standard (det umiddelbare demografiske træk), har der selvsagt 

været et endnu større efterslæb i henhold til at udvikle og forny velfærden i takt med 

velstandsudviklingen (det fulde demografiske træk).  
 

103) 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 

Første søjle Anden søjle 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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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. 104 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. 105 

Figur: Akkumuleret efterslæb for offentligt forbrug til kommunal velfærdsservice 

2010 – 2019 i forhold til fuldt demografisk træk. Mia. kr, 2019 – priser. 106 
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Indhentes dette efterslæb så i 2020 til 2022? I det følgende undersøges dette først 

for kommuneaftalerne i sig selv, dernæst inkl. periodens finanslovsløft. Det 

gennemsnitlige årlige demografiske træk i disse år udgør ca. 3 mia. kr. 107 dvs. 

akkumuleret for perioden 2020 til 2022 = 9 mia. kr. Kommuneaftalerne har 

imidlertid kun løftet den kommunale velfærd med 4,6 mia. kr. 

 
104) 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  

105) 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 

106) 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 

107) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

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
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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Tabel: Reelt løft i kommuneaftalerne 2020-2022 i sig selv betragtet 108 109 110 

sammenlignet med årlig vækst i det fulde demografiske træk 111 for offentligt forbrug 

til velfærdsservice i kommuner i perioden 2020 – 2022 i mia. kr. (Løbende priser).  

Mia. kr. 2020 2021 2022 2020-2022 

akk. 

Fuldt dem. træk - 3 3 3 9 

Reelt løft i kommuneaftale 1,7 1,5 1,4 4,6 

Difference (Overskud = +, underskud = -) -1,3 -1.5 -1,6 -4,4 

 

Hermed reducerede kommuneaftalerne for 2020 til 2022 således i sig selv 

betragtet ikke efterslæbet i forhold til fuldt dem. træk. Dette voksede tværtimod 

med samlet - 4,4 mia. kr. til i alt pr. ult. 2022 – 34,4 mia. kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
108) Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020.https://fm.dk/media/24828/aftale-om-

kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf 

109) Jf. Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021.https://fm.dk/media/18036/aftale-om-

kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf  

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

kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf   

111) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.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/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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Figur: FØRSTE SØJLE: Efterslæb pr. 2019 respektive indhentet efterslæb 2020 til 

2022 i forhold til fuldt demografisk træk – effekt af kommuneaftalerne 2020 til 

2022 i sig selv. ANDEN SØJLE: (Netto)Efterslæb ift. fuldt. træk pr. ØA 22. Mia. 

kr, årets priser.112 
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Men som beskrevet kan man ikke bare se på kommuneaftalerne i sig selv. men må 

også inddrage effekten af finanslovsløftene i perioden. 

 

 

 

 
112) 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 

Første søjle Anden søjle 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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Tabel: Reelt løft i kommuneaftalerne 2020-2022 i sig selv betragtet 113 114 115 

respektive inkl. løft fra FL20 og FL21 116 117 sammenlignet med årlig vækst i det 

fulde demografiske træk 118 for offentligt forbrug til velfærdsservice i kommuner i 

perioden 2020 – 2022 i mia. kr. (Løbende priser).  

 

Mia. kr. 2020 2021 2022 2020-2022 

akk. 

Fuldt dem. træk - 3 3 3 9 

Reelt løft i kommuneaftale 1,7 1,5 1,4 4,6 

Yderligere finanslovsløft 0,8 1.6 2,0 4,4 

Difference (Overskud = +, underskud = -) -0,5 +0,1 +0,4 0 

 

Den gode nyhed er, at indregning i 2020, 2021 og 2022 af løftene fra 

finanslovsaftalerne i 2020 og 2021 neutraliserer den vækst i efterslæbet, som 

kommuneaftalerne i sig selv medfører. Den dårlige nyhed er, at trods betydelige 

finanslovsløft i perioden så reduceres efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk 

ikke i perioden 2020 til 2022 (indtil nu i hvert tilfælde). Det forbliver uændret – 30 

mia. kr. 

 

 

 

 

 
113) Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020.https://fm.dk/media/24828/aftale-om-

kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf 

114) Jf. Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021.https://fm.dk/media/18036/aftale-om-

kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf  

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

kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf   

116) Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om: finansloven for 

2020. 02.12.19. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-

mere-groent-danmark  

117) Jf. S – regeringen, Radikale Venstre, SF, EL og Alternativet: Finanslovsaftalen for 2021. 

https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf  

118) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.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/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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Figur: FØRSTE SØJLE: Efterslæb pr. 2019 respektive indhentet efterslæb 2020 til 

2022 i f. t. fuldt dem. træk – effekt af kommuneaftaler + finanslovsløft 2020 til 

2022. ANDEN SØJLE: (Netto)Efterslæb i f. t. fuldt dem. træk fra og med ØA 22. 

Mia. kr, årets priser.119 
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1.5. Risikoen for merbesparelser i 2022. 

 
Noget, som imidlertid kan forringe både de i økonomi - aftalen for 2022 og det i 

finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 aftalte løft for den kommunale velfærd, er 

merbesparelser i kommunerne i løbet af regnskabsåret 2022. Det skyldes regeringens 

sanktionssystem overfor regioner og kommunerne, der nu er indeholdt i Budgetloven. 

Disse sanktioner indebærer, at kommunernes straffes økonomisk både, hvis de 

budgetterer med mere end den aftalte ramme og igen, hvis de dernæst 

regnskabsmæssigt bruger mere end det budgetterede. 120 

 

 
119) 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 

120) Jf. Løvgren, Mette: Kommunale institutioner tør ikke bruge deres penge. FTF, juni 2013.  

Første søjle Anden søjle 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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Det har ført til omfattende merbesparelser i kommunerne i perioden 2010 til 2020.121 

Sammenlagt over hele perioden har det i regnskabet for serviceområdet ført til 

yderligere merbesparelser på 27 mia. kr. i perioden fra og med 2010 til og med 2020. 
122.  

Det er bemærkelsesværdigt at merbesparelsen i regnskabet for 2020 ifølge 

kommunernes foreløbige regnskaber tegner til at blive hele 2,7 mia. kr. Gentager 

dette sig i 2022, vil løftet for velfærden i kommuneaftalen blive helt ædt op af 

merbesparelser og en god del af løftet i 2022 fra finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 

vil ryge samme vej. 

Da dette sanktionssystem fortsætter i 2022, er der dermed fortsat risiko for at 

kommunerne også i 2021 af frygt for ”dummebøder” ved ramme - og 

budgetoverskridelser sparer mere i regnskabet end påkrævet og der er derfor risiko 

for, at der også i 2022 – som i 2020 – kommer en merbesparelse på 2½ mia. kr. 

Figur: Årlig merbesparelse på driftsbudgettet i kommunerne 2010 til 2020 – mia. kr., 

2020 – niveau. 123 
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121) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport 1 ud af 3): Udhulingen af velfærdsservice.  

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

122 ) Kilde: FIU 2018 - 2019 - Aktstykke 162 § 7 Bilag 2 Endeligt svar på spørgsmål 13, side 2, tabel 1 
https://www.ft.dk/samling/20182/aktstykke/Aktstk.162/bilag/2/2078988.pdf   
  
123 ) Kilde til 2010 til 2019: FIU 2018 - 2019 - Aktstykke 162 § 7 Bilag 2 Endeligt svar på spørgsmål 13, side 2, tabel 1 
https://www.ft.dk/samling/20182/aktstykke/Aktstk.162/bilag/2/2078988.pdf   
Kilde til 2020: Risager, Peter: Kommunerne har brugt færre penge på velfærd i 2020. NB – Økonomi, 23.04.21 
https://www.nb-nyt.dk/2021/04/23/58174/nye-regnskaber-kommunerne-har-brugt-faerre-penge-paa-velfaerd-i-
2020/  
  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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
https://www.nb-nyt.dk/2021/04/23/58174/nye-regnskaber-kommunerne-har-brugt-faerre-penge-paa-velfaerd-i-2020/
https://www.nb-nyt.dk/2021/04/23/58174/nye-regnskaber-kommunerne-har-brugt-faerre-penge-paa-velfaerd-i-2020/
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1.6. Kommuneaftalen for 2022: Skidt og kanel i regionsaftalen. 

Opfylder aftalen ”Forståelsespapiret”? 

 

 
Dette afsnit bringes af oversigtsgrunde forrest i resumeet som afsnit 2 og 3 i 

”Konklusionen”. 
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DEL 2: REGIONSAFTALEN. 
 

2.1. Hovedindhold af og effekt af regionsaftalen i forhold til 

udgiftsbehov og tidligere aftaler. 
 

Essensen af aftalen om regionernes økonomi for 2022 er følgende: 

• Det reelle løft af de regionale driftsudgifter udgør ifølge aftalen+ 1,2 mia. kr, 124   

• DE REGIONALE ANLÆGSUDGIFTER udgør 7,35 mia. kr. i 2022. Heri er 

inkluderet forventede investeringer på 4 mia. i kvalitetsfondsbyggeri og et niveau 

for øvrige anlæg på 2½ mia. kr + 850 mio. kr. i diverse investeringer. 125 
• COVID – 19 UDGIFTER: Regionerne kompenseres i 2022 knap 2.3 mia. kr. 

dækning af nettomerudgifter i 2020 til håndtering og bekæmpelse af Covid – 19 

og tilføres i alt godt 1, 7 mia. kr. i 2021 vedr afholdte udgifter i forbindelse med 

Covid 19 i 2021. 126 

• Regeringen og Danske Regioner er enige om, at regionerne kan frigive midler til 

øget behandlingskapacitet ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter med 

100 mio. kr. i 2022. 127 

Set i forhold til udgiftsbehovet sikrer aftalen ifølge Danske Regioners oplæg IKKE 

opretholdelsen af standarden i sundhedsvæsenet. Det skyldes, at aftalen nok giver det 

løft på 1 mia. kr., som befolkningsudviklingen kræver i 2022. MEN: Hertil kommer 

en forventet stigning i medicinudgifter på op til 0,5 mia. kr, 128 , hvoraf aftalen kun 

 
124) Jf. Økonomiaftale for 2022 mellem regeringen og Danske Regioner, s. 2 nederst 

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf  

125) Jf. aftalen, s.2 for neden og s.3 for neden. 

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

126) Jf. aftalen for 2022, s.  – nederste halvdel. 

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf 

127) Jf. Aftalen om regionernes økonomi 2021, s. 4 øverst. 

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

128) Jf. Danske Regioner: Klar til forhandlinger: Brug for 2,1 mia. kr. ekstra til presset sundhedsvæsen. 10.05.21. 

https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/maj/klar-til-oekonomiforhandlinger-brug-for-2-1-milliarder-ekstra-

til-et-presset-sundhedsvaesen  

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pd
https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/maj/klar-til-oekonomiforhandlinger-brug-for-2-1-milliarder-ekstra-til-et-presset-sundhedsvaesen
https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/maj/klar-til-oekonomiforhandlinger-brug-for-2-1-milliarder-ekstra-til-et-presset-sundhedsvaesen
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dækker de første 200 mio. kr. Opfyldes regionernes forventning om en stigning i 

medicinudgifterne i 2022 i den angivne størrelsesorden, vil regionerne blive tvunget 

til at spare til medicinudgifterne på løftet til sundhedsydelserne i øvrigt, hvorved dette 

ikke længere modsvarer befolkningsudviklingen. 

S – regeringen har heroverfor peget på, at der jo oveni regionsaftalen er givet 

yderligere bevillinger til sundhedsvæsenet i året 2022 over finansloven for 2020. 

Dette er i sig selv også korrekt. Der blev – jf. længere fremme – her med virkning for 

året 2022 givet 1,2 mia. kr. til flere sygeplejersker samt til psykiatrien. Endvidere 

blev i 2019 givet et mindre løft til sundhedsvæsenet på 0,3 mia. kr.  Medregnes disse 

merbevillinger, løftes de regionale sundhedsudgifter i 2022 samlet med 1,2 mia. kr. 

(regionsaftalen) + 1,5 mia. kr. (FL 19 + 20) til i alt 2,7 mia. kr. Nominelt opfylder 

rammen for 2022 således inkl. finanslovsløft udgiftsbehovet ifølge Danske Regioner.  

Figur: Realvækst i regionsaftale for 2022 i sig selv 129  respektive inkl. 

finanslovsbevillinger 130 sammenlignet med udgiftsbehov inkl. medicinudgifter ifølge 
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129) Jf. Økonomiaftale for 2022 mellem regeringen og Danske Regioner, s. 2 nederst 

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf  

130) Jf. Pressemeddelelse fra Finansministeriet om økonomiaftalen, tabel s. 2 for neden.  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-

sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/ 

131) Jf. Danske Regioner: Klar til forhandlinger: Brug for 2,1 mia. kr. ekstra til presset sundhedsvæsen. 10.05.21. 

https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/maj/klar-til-oekonomiforhandlinger-brug-for-2-1-milliarder-ekstra-

til-et-presset-sundhedsvaesen  

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/maj/klar-til-oekonomiforhandlinger-brug-for-2-1-milliarder-ekstra-til-et-presset-sundhedsvaesen
https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/maj/klar-til-oekonomiforhandlinger-brug-for-2-1-milliarder-ekstra-til-et-presset-sundhedsvaesen
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MEN: I den forbindelse gør der sig det gældende, at halvdelen af finanslovsløftet er 

målrettet psykiatrien, nærmere bestemt øgede ansættelser. OG: Det resterende 

finanslovsløft er målrettet ansættelse af nye sygeplejersker. Der er således – selv inkl. 

finanslovsløft - fortsat ikke dækning for udgifter til ny medicin i regionsaftalen for 

2022. 

Hertil kommer, at regionsaftalen for 2022 set i sig selv heller ikke udmærker sig i 

forhold til tidligere regionsaftaler i de seneste år. Ganske vist er løftet i regionsaftalen 

for 2022 lidt større end løftet i den sidste regionsaftale under VLAK – den for 2019, 

hvor løftet udgjorde 1 mia. kr. 132 Men til gengæld er løftet i 2022 det laveste under S 

– regeringen, idet der i 2022 blev givet 1,5 mia. kr. og idet løftet i 2021 udgjorde 1,3 

mia. kr. 133 Det er altså under S -regeringen – som for kommuneaftalerne – gået 

tilbage med løftene for sundhedsområdet i regionsaftalerne i sig selv og vi nærmer os 

også her nu stærkt niveauet under VLAK – regeringens sparepolitik.  

Figur: Realvækst i regionsaftale 2022 sammenlignet med regionsaftale 2020 og 2021 
134 samt 2019 135, inkl. yderligere løft i FL 19 og FL 20 - mia. kr. (årets priser). 
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132) Jf. aftale mellem VLAK – regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi 2919. 05.06.18 

https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf   

133) Jf. Pressemeddelelse fra Finansministeriet om økonomiaftalen, tabel s. 2 for neden.  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-

sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/ 

134) Jf. Pressemeddelelse fra Finansministeriet om økonomiaftalen, tabel s. 2 for neden.  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-

sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/ 

135) Jf. aftale mellem VLAK – regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi 2919. 05.06.18 

https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf   

https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf
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Inkl. løftene for sundhedsområdet i perioden 2020 til 2023 i finanslovsaftalen for 

2020 nuanceres dette billede dog noget, idet i FL 20 blev givet et betydeligt løft til 

sundhedsområdet i årene 2020 til 2023 – langt større end i FL 19, hvor løftet ud over 

regionsaftalen begrænsede sig til 0,3 mia. kr., heraf de 0,2 mia.kr. oven i købet i årets 

satspuljeaftale.  

De ekstra midler til sundhedsområdet over finansloven tørrede dog ud i 2021, hvor 

der ikke blev givet nogen merbevilling hertil. 

Tabel: Bevillinger til sundhedsområdet i FL 19, FL20 og FL 21. 136 

 2020 2021 2022 2023 

FL 19 325 325 325 325 

FL 20 900 1200 1200 1200 

FL 21 0 0 0 0 

I ALT 1225 1525 1525 1525 

Så selvom regionsaftalen for 2022 i sig selv løfter sundhedsområdet mindre end 2021 

og navnlig en del mindre end i 2020, er der i 2022 inkl. navnlig finanslovsløftet fra 

FL20 dog tale om det næsthøjeste løft for sundhedsområdet. 

 

 

 

 

 
136) Jf. aftale mellem VLAK – regeringen og DF om finansloven for 2019. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-

folkeparti/ og Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf  og Aftale mellem S – regeringen og RV, SF 

og EL om finansloven for 2021. 

https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf
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Figur: Løft for det regionale sundhedsområde i 2019, 2020, 2021 og 2022 i 

regionsaftaler 137, inkl. løft over FL 19 – 21. 138 Mia. kr. (løbende priser= 
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2.2. Regionsaftalen i forhold til demografiske træk i 2022. 
 

Regionsaftalen økonomiske effekt for det regionale sundhedsområde kan opgøres i 

henhold til det umiddelbare og det fulde demografiske træk, jf. indledning. Som 

beskrevet er opfyldelse af det umiddelbare demografiske træk et eksplicit mål i 

”Forståelsespapiret”. følge Finansministeriets opgørelse forudsætter det 

umiddelbare demografiske træk en realvækst i det offentlige forbrug til region 

leverede sundhedsydelser på 1 mia. kr. svarende til en realvækst i 2022 på 0,9 pct.  

 
137) Jf. Aftale mellem VLAK – regeringen og KL om regionernes økonomi i 2019. 

https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf  og aftale om S – regeringen og 

KL om regionernes økonomi for 2020. 

https://www.regeringen.dk/media/7235/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2020.pdf og 

aftale om S – regeringen og KL om regionernes økonomi for 2021. 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf og aftale om S – regeringen og KL om 

regionernes økonomi for 2022. 

https://www.regioner.dk/media/15386/aftaletekst-vedr-regionernes-oekonomi-for-2022.pdf 

  

138) Jf. aftale mellem VLAK – regeringen og DF om finansloven for 2019. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-

folkeparti/ og Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf  og Aftale mellem S – regeringen og RV, SF 

og EL om finansloven for 2021. 

https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf  

https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf
https://www.regeringen.dk/media/7235/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2020.pdf
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://www.regioner.dk/media/15386/aftaletekst-vedr-regionernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf
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Tabel: Årlig vækst i det umiddelbare demografiske træk for offentligt forbrug til 

sundhed i regionerne i perioden 2020 til 2022 139 og 2023 til 2025. 140 Procent og mia. 

kr. (2021 – priser).  

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 – 

2025 ialt 

2022-2025 

ialt 

Procentvis 

vækst 

0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,85 pct 0,8 (gns.)  

Vækst-mia. kr.  1 1 1 1 1 1 6 (akk.) 4 (akk) 

 

I forhold hertil repræsenterer løftet for de regionale sundhedsudgifter på 1,2 mia. kr. i 

økonomiaftalen for 2022 isoleret set således en overskydende stigning i forhold til det 

umiddelbare demografiske træk i 2022 på +0,2 mia. kr. 

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

et samlet yderligere løft af det regionale sundhedsområde på + 1,5 mia. kr. i 2022 til 

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

2022 + bevillingerne i 2022 fra finanslovsaftale 2020 indebærer, at det offentlige 

forbrug til sundhed i regionerne således alt i alt bliver løftet med 2,7 mia. kr. Det 

umiddelbare demografiske træk i 2021 overskrides hermed med i alt + 1,7 mia. kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 
139) Kilde: Svar på Finansudvalget spørgsmål nr. 76 (L1 §7) af 28. okt. 2020 stiillet af Troels Lund Poulsen 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L1/spm/76/svar/1710680/2276347/index.htm 

140) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L1/spm/76/svar/1710680/2276347/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
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Figur: Umiddelbart demografisk træk for det regionale sundhedsområde i 2022 ifølge 

Finansministeriet141og realvækst i offentligt forbrug til regionalt sundhedsområde i 

2022 (mia. kr) ifølge regionsaftalen for 2022 henholdsvis isoleret set 142respektive 

inkl. merbevillinger i 2022 som følge af finanslovsaftale 2020 143.  
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Som foran anført er opfyldelse af det fulde demografiske træk ikke et eksplicit mål i 

”Forståelsespapiret”, men som understreget i indledningen er det alligevel en 

væsentlig målestok for karakteren af velfærdsløftet i perioden 2020 til 2022, fordi 

opfyldelsen af det fulde demografiske træk som beskrevet er forudsætningen for, at 

velfærden ikke bare bevares, men fornyes og udvikles.  

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 sundhedsydelser 144.  

 
141) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

142) Jf. Økonomiaftale for 2022 mellem regeringen og Danske Regioner, s. 2 nederst 

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf  

143) Jf. Pressemeddelelse fra Finansministeriet om økonomiaftalen, tabel s. 2 for neden.  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-

sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/ 

144) Jf. Finansministeriet: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020 vedr. det fulde 

demografiske træk 2020 – 2025 (det beregningstekniske fremskrivningsprincip), stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). 

Svar 24.06.20. https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm. 

 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
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 

2020 – 2025 ifølge fuldt demografiske træk jf. Finansministeriet. Procent og mia. kr. 

(2020 – priser). 145 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020-2025 

i alt 

2022-2025 

I alt 

Procent. vækst 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 (gns) 1,3 (gns.) 

Vækst, mia. 

kr.  

2 2 2 2 2 2 10 (akk.) 8 (akk.) 

 

I forhold hertil giver regionsaftalen for 2022 med et løft på 1,2 mia i sig selv betragtet 

således kun lidt over halvdelen af, hvad det fulde demografiske træk ifølge 

Finansministeriet kræver. Hertil kommer imidlertid, at der – som ovenfor nævnt – i 

finanslovsaftalen for 2020 blev afsat yderligere midler til regional sundhed i 2022, 

nærmere bestemt 1,5 mia. kr. Inkl. både finanslovsforbedringer såvel regionsaftalen 

for 2022 bliver det offentlige forbrug til sundhed i regionerne således alt i alt blive 

løftet med 2,7 mia. kr.   

Løftet i regionsaftalen for 2022, inkl. løftet fra FL 20, overstiger således det fulde 

demografiske træk (ifølge Finansministeriets opgørelsesmetode) med + 0,7 mia. kr.  

Men Finansministeriets bud på det fulde demografiske træk udfordres af en række 

sundhedsøkonomer 146 såvel som en række sundhedsfagprofessionelles organisationer 
147  148 Af disse vurderes det, at fuldt demografisk træk forudsætter et større løft i de 

 
145) 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  

146) 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 

147) 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
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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.  

 

I forhold til sundhedsøkonomernes højere skøn for det årlige gennemsnitlige fulde 

demografiske træk i perioden 2021 til 2025 opfylder regionsaftalen for 2022, selv 

inkl. finanslovsløft, ikke det fulde demografiske træk, men underskrider tværtimod 

dette med -0,3 mia. kr. i 2022. milliard kroner større. 

Figur: Fuldt demografisk træk for det regionale sundhedsområde i 2022 ifølge FM 149 

respektive ifølge sundhedsøkonomer 150 og realvækst i offentligt forbrug til regionale 

sundhedsområde i 2022 (mia) 151 ifølge regionsaftalen for 2022 isoleret set respektive 

inkl. løft i 2022 fra finanslovsaftale 2020. 
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148) Jf. også Jensen, Ida Sofie (koncernchef i lægemiddelindustriforeningen): Presset på sundhedsvæsenet. 05.02.19. 

https://regionudvikl.dk/Referater/2020/M%C3%B8de%202002-02-

05/ISJ%20%C3%86ldrer%C3%A5d%20februar%202020.pdf  

149) 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  

150) 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 

151) Kilde: Egen beregning. 

https://regionudvikl.dk/Referater/2020/M%C3%B8de%202002-02-05/ISJ%20%C3%86ldrer%C3%A5d%20februar%202020.pdf
https://regionudvikl.dk/Referater/2020/M%C3%B8de%202002-02-05/ISJ%20%C3%86ldrer%C3%A5d%20februar%202020.pdf
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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2.3.  Regionsaftalen i f. t. ressourceefterslæbet fra 2010 – 2019 i 

f. t. UMIDDELBART demografisk træk.  
 

Som tidligere anført er en ting imidlertid, om de demografiske træk opfyldes i denne 

regeringsperiode? En anden ting er, at velfærden i dag er udhulet af et 

ressourceefterslæb fra 10´ ernes borgerlige sparepolitik. 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 så 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 

tilnærmelsesvist opfyldt det umiddelbare demografiske træk i perioden 2010 – 2019, 

idet der for perioden som helhed mangler op mod - 1 mia. kr. (akkumuleret). 152 

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

UMIDDELBART demografisk træk, mia. kr. (2019 – priser)153 
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152) 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  

153) 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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Det bemærkes dog, at efterslæbet for regionerne er langt mindre end for 

kommunerne, hvilket er udtryk for, at sundhedsvæsenet i perioden økonomisk har 

været højere prioriteret end den kommunalt leverede velfærd.  

Dette efterslæb for sundhedsvæsenet i forhold til umiddelbart demografisk træk mere 

end indhentes derfor i perioden 2020 til 2022. Dette gælder for det første allerede for 

regionsaftalerne i sig selv. 

 

Tabel: Reelt løft i regionsaftalerne 2020-2022 i sig selv betragtet sammenlignet med 

årlig vækst i det UMIDDELBARE demografiske træk for offentligt forbrug til 

velfærdsservice i kommuner i perioden 2020 – 2021 i mia. kr. (Løbende priser). 154 

 

Mia. kr. 2020 2021 2022 2020-2022 

I alt (akk) 

Umiddelbart dem. træk - 1 1 1 3 

Reelt løft i regionsaftale 1,5 1,3 1,2 4 

Difference (Overskud = +, 

underskud = -) 

+0,5 +0,3 +0,2 +1 

 

Samlet løfter regionsaftalerne i sig selv altså de regionale sundhedsudgifter med i 

2020 til 2022 ialt + 3 mia. kr i forhold til et samlet umiddelbart demografisk træk i 

perioden på 2 mia kr. Regionsaftalerne i 2020 til 2022+ finanslovsaftalen 2020 giver 

således et overskydende løft på + 1 mia.   

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

blev således i 2020 til 2022 elimineret til – siger og skriver - nul kroner. 

 

 

 

 
154) 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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Figur:  Søjle 1: Efterslæb i forhold til UMIDDELBART demografisk træk 2010 – 

2019 155, søjle 2: samlet løft 2020 156,  2021 157 og 2022 i reg. aftaler i sig selv og 

søjle 3: nettoløft ud over efterslæb i 2022, mia. kr. (2020 – priser)158
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Som ved kommuneaftalerne ville det imidlertid give et ufuldstændigt billede kun at 

fokusere på løftene for sundhedsvæsenet i regionsaftalerne i sig selv, men at bortset 

fra de yderligere løft for det regionale sundhedsområde, som er givet over 

finanslovene 2019 til 2022. 

 

 

 

 

 

 
155) 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  

156) 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  

157 ) 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/  

158) Kilde: Egen beregning jf. foran. 

Søjle 1 Søjle 2 Søjle 3 

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/
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Tabel: Reelt løft i regionsaftalerne 2020-2022 inkl. yderligere finanslovsløft 2019 -

2020 sammenlignet med årlig vækst i det UMIDDELBARE demografiske træk for 

det regionale sundhedsområde i perioden 2020 – 2022 i mia. kr. (Løbende priser).  

 

Mia. kr. 2020 2021 2022 2020-2022 (akk) 

I. Umiddelbart dem. træk - 1 1 1 3 

II. Reelt løft i regionsaftale 1,5 1,3 1,2 4 

III. Yderligere løft i 

finanslovsaftale fra FL 19-22 

1,2 1,5 1,5 4,2 

Difference (II+III) - I 

(Overskud = +, underskud = -) 

+1,7 +1,8 +1,7 +5,2 

 

Løftene i regionsaftalerne 2020 til 2022 og navnlig de yderligere løft til 

sundhedsvæsenet i finanslovsaftalerne for 2019 og navnlig 2020 bidrog således til at 

reducere ressourceefterslæbet i forhold til umiddelbart demografisk træk for det 

regionale sundhedsområde fra perioden 2010 til 2019 betragteligt – nærmere bestemt 

med ialt + 5,2 mia. kr. fra ultimo 2019 at udgøre -1 mia. kr. til i 2022 til at udgør +4,2 

mia. kr. 

Figur: Første søjle: Udækket efterslæb for sundhedsområdet i forhold til UMIDDEL-

BART demografisk træk 2010- 2019 159
 og indhentet efterslæb 2020 - 2022 – effekt 

af regionsaftaler 2020 til 2022 + løft fra FL19 -22. Anden søjle: Nettoefterslæb (-), 

overskud (+) 2022 i. f.t umidb. dem. træk efter regionsaftale 2022. Mia. kr.  
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159) Kilde: Egen beregning  

Første søjle Anden søjle 
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2.4.  Regionsaftalen i f. t. ressourceefterslæb fra 2010 – 2019 i f. 

t. FULDT demografisk træk. 
 

Hvad angår den fulde demografiske vækst for regionerne har den årligt i gennemsnit i 

perioden 2010 – 2019 ligget på 1,4 procent.160  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 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. 161. 

 

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

træk. Mia. kr, 2019 – priser. 162 
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Akk. Efterslæb

 

Indhentes dette efterslæb så i perioden 2020 til 2022? I det følgende undersøges dette 

først for regionsaftalerne i sig selv og dernæst inkl. finanslovsløft i perioden. 
 

160) 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  
161) 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  

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

velfærdsservice 2001 – 2019”. 

Fejl! Linkreferencen er ugyldig.  

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


75 
 

Ifølge Finansministeriet udgør det fulde demografiske træk for den regionale sektor 

årligt i gennemsnit 2 mia. kr. i perioden 2020 til 2025.163 I forhold hertil har 

regionsaftalerne 2020 til 2022 i sig selv løftet sundhedsvæsenet med sammenlagt 4 

mia. kr. i perioden.  

Tabel: Reelt løft i regionsaftalerne 2020-2022 i sig selv betragtet sammenlignet med 

årlig vækst i det fulde demografiske træk 164 for det regionale sundhedsområde i 

perioden 2020 – 2022 i mia. kr. (Løbende priser).  

Mia. kr. 2020 2021 2022 2020-2022 akk. 

I. Fuldt dem. træk - 2 2 2 6 

Reelt løft i regionsaftale 1,5 1,3 1,2 4 

Difference (II-I) Overskud = +, 

underskud = -) 

-0,5 -0,7 -0,8 -2 

 

Hermed reducerede regionsaftalerne for 2020 til 2022 således i sig selv betragtet 

ikke efterslæbet i forhold til fuldt dem. træk. Dette voksede tværtimod med samlet 

- 2 mia. kr. fra – 7½ mia. kr. pr. ultimo 2019 til i alt pr. ult. 2022 – 9½ mia. kr. 

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

fulde demografiske træk. Ifølge sundhedsøkonomers og sundhedsorganisationernes 

bud 165 udgør det fulde demografiske træk snarere årligt 3 mia. kr. I forhold hertil er 

underskridelsen 2020 til 2022 selvsagt en million større pr. år = i alt - 3 mia. kr. 

højere. Set i forhold til sundhedsøkonomernes bud på det fulde demografiske træk 

 
163) Finansministeriet 24.06.20: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.4 (aktstykke nr. 233) af 18. juni. 2020, stillet af 

Rune Lund (EL). 

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

164) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

165) 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://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
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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vokser underskuddet fra 2019 til 2022 således med – 5 mia. kr. fra -7½ mia. kr. 

ult.2019 til -12 ½ mia. kr. efter regionsaftale 2022. 

 

Figur: Første søjle: Ændringer i efterslæb 2019 -2022: Udækket efterslæb for 

sundhedsområdet i forhold til fuldt demografisk træk 2010 - 2019 ifølge 

Finansministeriet opgørelse og indhentet efterslæb 2020 til 2022 – effekt af 

regionsaftaler 2020 til 2022 i sig selv. Anden søjle: Nettoefterslæb (-), overskud (+) 

2022 efter regionsaftale 2022 i forhold til Finansministeriets opgørelse af fuldt dem. 

træk. Tredje søjle: Nettoefterslæb (-), overskud (+) 2022 efter regionsaftale 2022 i 

forhold til sundhedsøkonomers opgørelse af fuldt dem. træk. Mia. kr, årets priser.166 
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Som anført bør imidlertid finanslovsløftene i perioden inddrages for at give et mere 

fuldstændigt billede. 

Her er som fremgået i årene 2020 til 2022 over FL19 og navnlig FL 20 givet et 

yderligere løft til sundhedsvæsenet på i alt 4,2 mia. kr. 

 
 

166) Kilde: Egen beregning  

Første søjle Anden søjle Tredje søjle 
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Tabel: Reelt løft i regionsaftalerne 2020-2022 inkl. yderligere finanslovsløft 2019 -

2020 sammenlignet med årlig vækst i det FULDE demografiske træk for det 

regionale sundhedsområde i perioden 2020 – 2022 i mia. kr. (Løbende priser).  

 

Mia. kr. 2020 2021 2022 2020-2022 (akk) 

I. Fuldt dem. træk - 2 2 2 6 

II. Reelt løft i regionsaftale 1,5 1,3 1,2 4 

III. Yderligere løft i 

finanslovsaftale fra FL 19-22 

1,2 1,5 1,5 4,2 

Difference (II+III) - I 

(Overskud = +, underskud = -) 

+0,7 +0,8 +0,7 +2,2 

 

Samlet betød løftene 2020 til 2022 over regionsaftaler + finanslove således igen, at 

det fulde demografiske træk (som opgjort af Finansministeriet) overstiges med + 2,2 

mia. kr., hvorved efterslæbet 2010 til 2019 i forhold til fuldt demografisk træk ifølge 

FM s opgørelse reduceres fra ultimo 2019 at udgøre -7½ mia. kr. til 2022 efter 

regionsaftalen at udgøre – 5,3 mio. kr. 

Inddrager vi imidlertid her igen sundhedsøkonomernes højere bud på det fulde 

demografiske træk på årligt 3 mia. kr. jf. foran, er den årlige underskridelse selvsagt 

en million større = akkumuleret over perioden ændres differencen mellem løft og 

fuldt demografisk træk fra+2,2 mia. kr. til -0,8 mia.  

For den samlede periode 2010 – 2022 betyder dette, at efterslæbet i forhold til det 

fulde demografiske træk i denne periode målt i forhold til sundhedsøkonomernes 

højere bud på det fulde demografiske træk vokser fra ult.2019 at udgøre - 7,5 mia. kr. 

til i 2022 at udgøre – 8,3 mia. kr.  
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Figur: Første søjle: Bruttobevægelser: Udækket efterslæb for sundhedsområdet i 

forhold til fuldt demografisk træk 2010 - 2019 ifølge Finansministeriet opgørelse 

respektive indhentet efterslæb 2020 til 2022 – effekt af regionsaftaler 2020 til 2022 i 

sig selv + finanslovsløft af sundhedsområdet i perioden.  

Anden søjle: Nettoefterslæb (-), overskud (+) 2022 efter regionsaftale 2022 + 

finanslovsløft i forhold til Finansministeriets opgørelse af fuldt dem. træk.  

Tredje søjle: Nettoefterslæb (-), overskud (+) 2022 efter regionsaftale 2022 i forhold 

til sundhedsøkonomers opgørelse af fuldt dem. træk. Mia. kr, årets priser.167 
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2.5. Skidt og kanel i regionsaftalen for 2022. Opfylder aftalen 

”Forståelsespapiret”? 
 

Dette kapitel bringes som oversigt forrest i ”Resumeet” under ”Konklusion”, afsnit 4 

og 5. 

 

 
167) Kilde: Egen beregning  

Første søjle Anden søjle Tredje søjle 
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Illustration: Inddelingen i kommuner i Danmark 
168) 

 

 

 
 

 
168) Kilde: https://sundhedsmonitor.dk/nyheder/art8239613/Det-st%C3%A5r-der-om-sundhed-i-kommunernes-

%C3%B8konomiaftale  

https://sundhedsmonitor.dk/nyheder/art8239613/Det-st%C3%A5r-der-om-sundhed-i-kommunernes-%C3%B8konomiaftale
https://sundhedsmonitor.dk/nyheder/art8239613/Det-st%C3%A5r-der-om-sundhed-i-kommunernes-%C3%B8konomiaftale
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Forståelsespapir og økonomiaftaler. 
 
8. juni 2021 indgik S – regeringen "aftale” med Kommunernes Landsforening om 

kommunernes økonomi for 2022 169 og 9. juni en tilsvarende aftale med Danske 

Regioner om deres økonomi i 2022. 170 

Spørgsmålet er, hvorledes disse aftaler forholder sig ”Forståelsespapireret” 171 

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

mindretalsregering overhovedet og må betragtes som grundlaget for den 

socialdemokratiske regering?  

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

til velfærden for det første, at ” at dække det demografiske træk på velfærden, så 

pengene følger med i takt med, at der bliver flere børn og ældre.” og for det andet, ” 

at der skal sikres et velfærdsløft, der reelt løfter velfærdsniveauet i forhold til idag ”, 

”så at velfærden gradvist udbygges” 172  

Det skal præciseres, at disse mål i ”Forståelsespapiret” gælder for hele regerings-

perioden og ikke for enkelte aftaler som sådan. Men på den anden side kan disse mål 

ikke på sigt opfyldes, hvis de ikke bliver det i væsentligere aftaler undervejs såsom 

økonomiaftaler med kommuner og regioner såvel som finanslovsaftaler. 

 

 

 
169) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2022. 08.06.21. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-

kroner/  

170) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2022. 08.06.21. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-

kroner/  

171) 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  

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

Danmark”, s. 9 for oven og s. 12 nederst 

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

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
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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Forståelsespapirets første mål vedr. løft af velfærden. 
 

”Forståelsespapirets” indeholder således for det første et mål i forhold til velfærden 

om, at pengene skal følge befolkningsudviklingen dvs. at det offentlige forbrug til 

velfærdsservice skal følge det (umiddelbare – jf. længere fremme) demografiske 

træk.  

Det er indledningsvist vigtigt at være opmærksom på, at demografisk træk kan forstås 

på to måder: Der er det UMIDDELBARE demografiske træk, hvor ressourcerne til 

velfærden direkte følger befolkningens antal og sammensætning, således at der 

fastholdes en uændret standard. Og der det FULDE demografiske træk, hvor 

ressourcerne til velfærden følger befolkningens velstandsudvikling (= den reale 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. 

Taget bogstaveligt handler målene i ”Forståelsespapiret” alene om, at det 

umiddelbare (demografiske – hhl) træk skal opfyldes. Men opfyldelsen af det fulde 

demografiske træk er også vigtigt, for på det beror, om der afsættes ressourcer til nye 

midler, nyt udstyr, nye tilbud og bedre kvalitet OG om velfærden økonomisk holder 

trit med eller falder bagud for velstandsudviklingen? Derfor vil vi i det følgende 

undersøge opfyldelsen af begge dele. 

 

Forståelsespapirets andet mål vedr. løft af velfærden. 
 

For det andet opstiller ”Forståelsespapiret” et mål om, at der skal gives et yderligere 

løft - ud over befolkningsudviklingen -, således at velfærdsniveauet løftes reelt i 

forhold til i dag. 173 

I forhold hertil er problemet imidlertid – som det også korrekt slås fast i 

”Forståelsespapiret” – at ”velfærden i en årrække har været underfinansieret”. 174. 

Problemet er, at velfærden igennem 10´erne blev kraftigt udhulet gennem en 

 
173) Forståelsespapiret, s.12. for neden. 

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

174) Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten: 

Retfærdig retning for Danmark, s. 9 for oven.  25.06.19. 

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

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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borgerlig sparepolitik, der medførte et stort ressourceefterslæb for velfærden.  Før der 

kan tales om, at velfærden reelt forbedres, må den derfor overhovedet først 

genoprettes ved, at denne ”underfinansiering” indhentes.  

Derfor vil vi i det følgende i relation til dette andet mål i ”Forståelsespapiret” 

undersøge, om økonomiaftalerne bidrager til, at dette ressourceefterslæb fra 2010 til 

2019 hentes ind på? 

I denne forbindelse er det væsentligt at være opmærksom på, at efterslæbet i forhold 

til demografiske træk har to dimensioner (ligesom de demografiske træk): Et 

efterslæb i forhold til det umiddelbare demografiske træk og et andet (og større) 

efterslæb i forhold til det fulde demografiske træk. 

Taget bogstaveligt handler ”Forståelsespapirets” mål nr. 2 om, at der skal hentes ind 

på ressourceefterslæbet i forhold til det (umiddelbare) demografiske træk for den 

kommunalt og regionalt leverede velfærd fra perioden 2010 -2019.  

Men om der hentes ind på efterslæbet i forhold til det fulde demografiske træk er 

væsentligt for, om velfærden opdateres i takt med velstandsudviklingen.  

Derfor vil vi undersøge begge dele. 

 

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 økonomiaftalerne for 2022 for 

kommuner og regioner for det første faktisk lader udgifterne vokse med det 

demografiske træk SAMT om der for det andet er lagt et ekstra udgiftsløft oveni og 

hermed tages fat på at indhente ressourceefterslæbet fra perioden 2010 til 2019 for 

kommunale og regional velfærd. 

Hvis det ikke sker i kommuner og regioner, er det vanskeligt at se disse mål opfyldt 

for den offentlige sektor som helhed. 

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

økonomiaftalerne for 2022 medgives, at der er tradition for, at der over finansloven 

gives yderligere midler til kommuner og/eller regioner. Sådanne midler givet til 
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kommuner og regioner på finanslovene for 2020 og 2021 skal derfor også belyses i 

regnestykket for, hvordan det står til med opfyldelsen af de demografiske træk og 

ressourceefterslæbet i kommuner og regioner siden indgåelsen af 

”Forståelsespapiret.” 

Hvad angår 2022 foreligger det imidlertid i skrivende stund ikke afklaret, om der 

over finansloven for 2020 tildeles kommuner og regioner yderligere midler udover de 

i økonomiaftalerne indeholdte. Der må forventes at komme flere midler til kommuner 

og regioner, men spørgsmålet er i hvilken størrelsesorden. MEN: Denne rapport 

omhandler således alene de mellem regeringen og kommuner respektive regioner 

indgåede aftaler om økonomien i 2022. 

 

 

 

Rapportens opbygning. 
 

Rapporten falder i 2 ”delrapporter”. Delrapport 1 om kommuneaftalen for 2022 og 

delrapport 2 om regionsaftalen for 2022. 

 

1. Delrapport: Kommuneaftalen.  
 

I denne første delrapport behandles aftalen om kommunernes økonomi for 2022. 
175 

Delrapporten er opbygget i 5 dele. 

Del I præsenterer og sammenligner kommuneaftalen. 

Indledningsvist redegøres i kap. 1 for hovedindholdet af kommuneaftalen for 2022. 

Og dernæst vurderes i kap. 2 løftet i kommuneaftalen for 2022 i sig selv i forhold til 

udgiftsbehovet i kommunerne.  Videre sammenlignes i kap. 3 ØA 22 med løftet i 

 
175) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2022. 08.06.21. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-

kroner/  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
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kommuneaftalerne for 2021, 2020 og 2019 – også isoleret betragtet. Endelig 

sammenlignes i kap. 4 løftet i ØA 22 igen med aftalerne i 19, 20 og 21 – nu inkl. 

yderligere løft af kommunal velfærd i finanslovene siden 2019. 

Del II undersøger forhold mellem kommuneaftale ekskl. og inkl. finanslovsløft og 

demografiske træk. 

Først redegøres i kap. 5 for de generelle demografiske udfordringer til kommunerne 

2022 – 2025 og dernæst for det umiddelbare respektive fulde demografiske træk for 

kommunale velfærdsservice 2022 – 2025. 

Videre undersøges i kap. 6 forholdet mellem kommuneaftalen for 2022 i sig selv 

betragtet og så de demografiske træk for 2022 for kommunal velfærdsservice. Først 

undersøges dette for det umiddelbare demografiske træk og dernæst for det fulde 

demografiske træk. 

Endelig analyseres i kap. 7 forholdet mellem kommuneaftalen for 2022 i sig selv 

betragtet og så de demografiske træk for 2022 for kommunal velfærdsservice, igen 

først, hvad angår det umiddelbare demografiske træk og dernæst, hvad angår det 

fulde demografiske træk. 

Del III undersøger forhold mellem kommuneaftale, igen ekskl. og inkl. finanslovsløft 

og så ressourceefterslæbet 2010 - 2019. 

Først redegøres i kap. 8 for den udhuling af økonomien og dermed af standarden i 

kommunal velfærdsservice, som skete i perioden 2010 – 2019.  

Og i fortsættelse heraf søges i kap. 9 opgjort det store efterslæb i ressourcetilførslen 

for den kommunalt leverede velfærd 2010 – 2019 i forhold til umiddelbart og fuldt 

demografisk træk. 

Videre analyseres i de to følgende kapitler, hvorvidt og i hvilket omfang dette 

efterslæb ændres af kommuneaftalen for 2020, Finanslovsaftalen for 2020, 

kommuneaftalen for 2021 og finanslovsaftalen for 2021 samt kommuneaftalen for 

2022.  

I kap. 10 analyseres ændringer i efterslæbet i forhold til umiddelbart demografisk 

træk og i kap. 11 analyseres tilsvarende i forhold til det fulde demografiske træk. 

Videre diskuteres i Del IV, kap. 12 risikoen for merbesparelser i kommunerne i 

2022? 
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Og endelig konkluderes i del V, kap. 13 vedr. skidt og kanel i kommuneaftalen for 

2022 og opfyldelse eller ej af ”Forståelsespapiret”. Dette bringes af oversigtsgrunde 

forrest i rapporten i det indledende resume under ”Konklusion”. 

 

2. Delrapport: Regionsaftalen.  
 

I denne anden delrapport behandles aftalen om regionernes økonomi for 2022. 176 

Denne delrapport er opbygget af 4 dele 

 

Del VI præsenterer regionsaftalen og sammenligner den med tidligere. 

Først redegøres i kap.14 for hovedlinjerne i regionsaftalen for 2022. Og dernæst 

sammenlignes i kap. 15 løftet i regionsaftalen for 2022 i sig selv med udgiftsbehovet 

Videre analyseres i kap. 16 løftet aftalen for 2022 med regionsaftalerne for 2021, 

2020 og 2019 – alle isoleret betragtet. Endelig sammenlignes i kap. 17 løftet i ØA 22 

igen med aftalerne i 19, 20 og 21 – nu inkl. yderligere løft af regional velfærd i 

finanslovene siden 2019. 

Del VII undersøger forhold mellem regionsaftale ekskl. og inkl. finanslovsløft og 

demografiske træk. 

Dernæst redegøres i kap. 18 for de demografiske udfordringer for det regionale 

sundhedsvæsen 2022 – 2025 og dernæst for de hermed forbundne demografiske træk 

for regionerne 2022 til 2025.  

Videre undersøges i kap. 19 forholdet mellem regionsaftalen for 2022 i sig selv 

betragtet og så de demografiske træk for 2022 for regional velfærdsservice. Først 

undersøges dette for det umiddelbare demografiske træk og dernæst for det fulde 

demografiske træk. 

Endelig analyseres i kap. 20 forholdet mellem regionsaftalen for 2022, inkl. løft for 

regional velfærd i finanslovsaftalerne for 2020 og 21 og så de demografiske træk for 

 
176) S – regeringen og Danske regioner: Aftale om regionernes økonomi for 2022, 09.06.21. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-

185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
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2022 for regional velfærdsservice, igen først, hvad angår det umiddelbare 

demografiske træk og dernæst, hvad angår det fulde demografiske træk. 

 

Del VIII undersøger forhold mellem regionsaftale, igen ekskl. og inkl. finanslovsløft 

og så ressourceefterslæbet 2010 - 2019. 

Først undersøges i kap.21 udhuling af økonomien og dermed af standarden i regional 

velfærdsservice, som skete i perioden 2010 – 2019.  

Og i fortsættelse heraf søges i kap.22 opgjort det store efterslæb i ressourcetilførslen 

for regionalt leveret velfærd 2010 – 2019 i forhold til umiddelbart og fuldt 

demografisk træk. 

Videre analyseres i de to følgende kapitler, hvorvidt og i hvilket omfang dette 

efterslæb ændres af regionsaftalerne 2020 til 2022 i sig selv respektive inkl. løft i 

202-2022 fra finanslovsaftalerne 2020 og 2021.  

I kap. 23 analyseres ændringer i efterslæbet i forhold til umiddelbart demografisk 

træk og i kap. 24 analyseres tilsvarende i forhold til det fulde demografiske træk. 

Endelig sammenfattes på anden delrapport i Del XI. 

I kap. 25 konkluderes vedr. skidt og kanel i kommuneaftalen for 2022 og opfyldelse 

eller ej af ”Forståelsespapiret”. Som foran anført bringes dette af oversigtsgrunde 

forrest i rapporten i det indledende ”Resume” under ”Konklusion”. 

 

Afgrænsning. 
 

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

19 IKKE er medregnet i opgørelsen af det offentlige forbrug i kommuner og regioner 

i denne rapport, da der ER tale om ekstraordinære og midlertidige udgifter. 

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 regeringsperioden er udløbet. Indeværende opgørelse er således 

foreløbig for 2022 og den er ufuldstændig, så længe der ikke foreligger en 
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finanslovsaftale for 2022 med evt. yderligere midler til velfærd i kommuner og 

regioner. 

 

Opdateringer. 
 
Denne rapport er på en række områder en opdatering af en tilsvarende rapport vedr. 

kommune og regionsaftaler for 2021, dog minus behandlingen heri af 

”Udligningsreformen”. 177 

 

Indeværende rapport er ændret 05.09.21, hvor konklusionen er forenklet og forkortet. 

 
177) Lund, Henrik Herløv: UDLIGNINGSREFORM OG ØKONOMIAFTALER 2021 FOR KOMMUNER OG REGIONER: 

Velfærden holder skinnet på næsen - men stadig stort efterslæb. 08.08.20. https://henrikherloevlund.dk/wp-

content/uploads/2020/08/Udligningsreformogoekonomiaftaler2021.pdf  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/08/Udligningsreformogoekonomiaftaler2021.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/08/Udligningsreformogoekonomiaftaler2021.pdf
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Illustration: Fremlæggelse af aftale  
mellem S – regeringen og KL  

om kommunernes økonomi for 2022 
178) 

 
 
 
 

 
 
 

 
178) Kilde: https://sundhedsmonitor.dk/nyheder/art8239613/Det-st%C3%A5r-der-om-sundhed-i-kommunernes-

%C3%B8konomiaftale  

https://sundhedsmonitor.dk/nyheder/art8239613/Det-st%C3%A5r-der-om-sundhed-i-kommunernes-%C3%B8konomiaftale
https://sundhedsmonitor.dk/nyheder/art8239613/Det-st%C3%A5r-der-om-sundhed-i-kommunernes-%C3%B8konomiaftale
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Indledning til delrapport 1. 
 

I denne første delrapport behandles aftalen om kommunernes økonomi for 2022. 
179 

Delrapporten er opbygget i 5 dele. 

Del I præsenterer og sammenligner kommuneaftalen. 

Indledningsvist redegøres i kap. 1 for hovedindholdet af kommuneaftalen for 2022. 

Og dernæst vurderes i kap. 2 løftet i kommuneaftalen for 2022 i sig selv i forhold til 

udgiftsbehovet i kommunerne.  Videre sammenlignes i kap. 3 ØA 22 med løftet i 

kommuneaftalerne for 2021, 2020 og 2019 – også isoleret betragtet. Endelig 

sammenlignes i kap. 4 løftet i ØA 22 igen med aftalerne i 19, 20 og 21 – nu inkl. 

yderligere løft af kommunal velfærd i finanslovene siden 2019. 

Del II undersøger forhold mellem kommuneaftale ekskl. og inkl. finanslovsløft og 

demografiske træk. 

Først redegøres i kap. 5 for de generelle demografiske udfordringer til kommunerne 

2022 – 2025 og dernæst for det umiddelbare respektive fulde demografiske træk for 

kommunale velfærdsservice 2022 – 2025. 

Videre undersøges i kap. 6 forholdet mellem kommuneaftalen for 2022 i sig selv 

betragtet og så de demografiske træk for 2022 for kommunal velfærdsservice. Først 

undersøges dette for det umiddelbare demografiske træk og dernæst for det fulde 

demografiske træk. 

Endelig analyseres i kap. 7 forholdet mellem kommuneaftalen for 2022 i sig selv 

betragtet og så de demografiske træk for 2022 for kommunal velfærdsservice, igen 

først, hvad angår det umiddelbare demografiske træk og dernæst, hvad angår det 

fulde demografiske træk. 

Del III undersøger forhold mellem kommuneaftale, igen ekskl. og inkl. finanslovsløft 

og så ressourceefterslæbet 2010 - 2019. 

 
179) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2022. 08.06.21. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-

kroner/  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
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Først redegøres i kap. 8 for den udhuling af økonomien og dermed af standarden i 

kommunal velfærdsservice, som skete i perioden 2010 – 2019.  

Og i fortsættelse heraf søges i kap. 9 opgjort det store efterslæb i ressourcetilførslen 

for den kommunalt leverede velfærd 2010 – 2019 i forhold til umiddelbart og fuldt 

demografisk træk. 

Videre analyseres i de to følgende kapitler, hvorvidt og i hvilket omfang dette 

efterslæb ændres af kommuneaftalen for 2020, Finanslovsaftalen for 2020, 

kommuneaftalen for 2021 og finanslovsaftalen for 2021 samt kommuneaftalen for 

2022.  

I kap. 10 analyseres ændringer i efterslæbet i forhold til umiddelbart demografisk 

træk og i kap. 11 analyseres tilsvarende i forhold til det fulde demografiske træk. 

Videre diskuteres i Del IV, kap. 12 risikoen for merbesparelser i kommunerne i 

2022? 

Og endelig konkluderes i del V, kap. 13 vedr. skidt og kanel i kommuneaftalen for 

2022 og opfyldelse eller ej af ”Forståelsespapiret”. Som foran anført bringes dette af 

oversigtsgrunde forrest i rapporten i det indledende ”Resume” under ”Konklusion”. 
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DEL I: 
Kommuneaftalen  

for 2022 i sig selv og i 
sammenligning med behov og 

tidligere aftaler 
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Indledning til del 1. 

 

 
I denne del redegøres for kommuneaftalen i sig selv og i sammenligning med 

udgiftsbehov i kommunerne henholdsvis – og navnlig - med tidligere aftaler fra 2019 

og frem 

 

I kap .1 præsenteres for hovedpunkterne i kommuneaftalens indhold. 

 

Dernæst diskuteres i kap. 2 aftalen i forhold til udgiftsbehovene i kommunerne. 

 

Videre sammenlignes i kap. 3 aftalen med tidligere kommuneaftaler 2019 til 2021 – 

alle isoleret set. 

 

Og endelig sammenlignes i kap. 4 aftalen med de tidligere kommuneaftaler inkl. 

yderligere løft til kommunal velfærd over finanslovene. 

 

OBS: Det skal i denne forbindelse – som foran anført - præciseres, at der i 

følgende alene tales om offentligt forbrug ekskl. Corona – udgifter. 
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Kap. 1. Hovedpunkter i aftalen om kommunernes 
økonomi for 2022. 
 
 
I dette kapitel redegøres for hovedpunkterne i den mellem S – regeringen og 

Kommunernes Landsforening indgåede ”Aftale om kommunernes økonomi for 

2022”. 180 

 

 

1.1. Udgiftsmæssige hovedelementer. 
 

 

Hovedpunkterne i den indgåede ”Aftale” om kommunernes økonomi for 2022 er 

følgende: 

 

1. VELFÆRD: Ifølge aftalens tekst giver aftalen i sig selv samlet mulighed for at 

prioritere i alt 2 mia. kr. i 2022 til at sikre og udvikle velfærden. 181 

2. EFFEKTIVISERING: Kommunerne skal frigøre ressourcer ved at reducere 

forbruget af eksterne konsulenter for 0,6 mia. kr. i 2021. 182 Dette fortolkes i 

rapport dog ikke som en besparelse, da pengene skal blive i kommunerne. 

(De gevinster kan imidlertid ikke på forhånd indregnes i et løft af velfærden, da 

det i højeste grad er usikkert, hvorvidt de realiseres? – Hhl) 183 

 
180) S- regeringen og Kommunernes Landsforening: Aftale om kommunernes økonomi for 2022. 08.06.21. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-

kroner/  

181) Jf. Kommuneaftalen 2022, s. 2 på midten. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-

kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/  

182) Jf. Kommuneaftalen 2022, s. 2 – på midten. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-

kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/  

183) 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/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fho.dk/blog/2020/05/29/fh-oekonomiaftale-kan-holde-haanden-under-velfaerden-i-kommunerne/
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3. SERVICERAMME: Det reelle løft af den kommunale serviceramme udgør 

således 1,4 mia. kr.  til i alt 275,4 mia. kr. 184 

4. FINANSLOVSAFTALE: Hertil kommer i finanslovsaftalen for 2020 0,3 mia. 

kr. stigende til 0,6 mia. kr. i 2020 til flere lærere i folkeskolen og i 

finanslovsaftalen for 2021 0,6 mia. kr. i 2021 og 0,8 mia. kr. til løft af den 

kommunale økonomi, nærmere bestemt til flere hænder i ældreplejen og 

hurtigere indfasning af minimumsnormeringer.185 

5. ANLÆG: Kommunernes samlede anlægsramme reduceres fra 21,9 mia. kr. i 

2021 til 19,9 mia. kr. 2022. 186  

6. INVESTERINGSTILSKUD: Indenfor anlægsrammen giver regeringen et 

investeringstilskud på 1 mia. kr til grønne investeringer.187 

7. UDGIFTER: Den samlede ramme for kommunernes økonomi i 2021 udgør i alt 

416,6 mia. kr. (2022 – priser)188 

8. COVID 19 – UDGIFTER: Kommunerne får dækket udgifter fra 2021 på i alt 

1,3 mia. kr. til håndtering af COVID – 19 i 2020.189  

 
 

 
184) Jf. Kommuneaftalen 2022, s. 3 – tabel 1. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-

kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/ 

185) Jf. Kommuneaftalen 2022, kapitel 2, afsnit 2, s. 2 – for oven. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-

kroner/  

186) Jf. Faktaark: Kommunernes service – og anlægsudgifter, s. 1, tabel 2.  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-

kroner/  

187) Jf. Faktaark: Kommunernes service – og anlægsudgifter, s. 1 – nedenfor midten 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-

kroner/  

188) Jf. Aftalen for 2022, tabel 1, s. 3 nederst. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-

kroner/ 

189) Jf. Aftalen for 2022, s. 5 midten. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-

styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/ 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
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1.2. Finansieringsmæssige hovedelementer. 
 

9. INDKOMSTSKAT: Kommunerne kan i 2020 indkræve skatter for i alt 315 

mia. kr. (2022 priser) 190 i forhold til 300,8 mia. kr. i aftalen for 2021 (2021) 

priser).  Kommunerne må samlet set IKKE forhøje skatterne. 191  

10. UDLIGNING: Med aftalen fra 2020 om nyt tilskuds – og udligningssystem til 

føres kommunerne ekstra statslig finansiering på samlet 7,1 mia. kr. i 2022 og 

5,5 mia. kr. varigt 192. Heraf udgør dog det hidtidige midlertidige 

finansieringstilskud 3½ mia. kr. Varig nettoforbedring er således 2 mia. kr.  

Kommunerne forhindres imidlertid i at anvende midlerne til bedre velfærd i det 

omfang udgiftsrammerne ikke forhøjes. 

11. BLOKTILSKUD: Samlet bloktilskud i 2022 udgør 101 mia. kr, heraf 4 mia. 

betinget af rammernes overholdelse. 193  Dette skal ses i forhold til 106,5 mia. 

kr. i aftalen for 2021 (2021 – priser) 

12. TILSKUD TIL INDKOMSTSKATTENEDSÆTTELSE: Der etableres en 

tilskudsordning til de kommuner, som i 2022 nedsætter skatten. 194 

13. GRUNDSKYLD OG DÆKNINGSAFGIFTER: Partierne bag 

boligskatteforligene har aftalt, at de kommunale grundskyldspromiller og de 

kommunale dækningsafgifter ikke kan sættes op i 2021 og frem til 2028. 195 

 
190) Jf. Kommuneaftalen for 2022, s. 3 – tabel 1. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-

kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/ 

191) . Kommuneaftalen for 2022, s. 4 – boks 1. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-

kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/ 

192) Jf. aftalen for 2022, s. 3 for oven. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-

kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/ 

193) Jf. Kommuneaftalen for 2022, s. 3 – tabel 1. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-

kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/ 

194) . Kommuneaftalen for 2022, s. 4 – boks 1. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-

kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/ 

195) Jf. Kommuneaftalen for 2022. bilag 1, s. 20 nederst. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-

kroner/ 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
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14.  BUDGETLOV: 1 milliard af bloktilskuddet betinges af, at kommunernes 

budgetter overholder anlægsrammen. 196 3 milliarder af bloktilskuddet er er 

betinget af, at kommunernes regnskab overholder budgetterne for 

serviceudgifterne i 2019. 197 Endelig vil skatteforhøjelse for kommunerne under 

et blive modregnet i bloktilskuddet svarende til overskridelsen. 198 

 

 
196) Jf. aftalen for 2022, s. 2 for neden. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-

kroner/ 

197) Jf. aftalen for 2022, s. 2 for neden. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-

kroner/ 

198) . Kommuneaftalen for 2022, s. 4 – boks 1. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-

kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/ 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
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Kap. 2. Kommuneaftalen for 2022 i forhold til 
udgiftsbehovene. 
 
 
I dette kapitel sammenlignes løftet i kommuneaftalen for 2022 med udgiftsbehovene 

ifølge KL  

I første afsnit diskuteres størrelsen af løftet i kommuneaftalen i 2022 i sig selv 

betragtet i forhold til udgiftsbehovene i kommunerne. 

Og i andet afsnit inkluderes finanslovsløft 2020 og 2021 i opgørelsen af løftet for den 

kommunale velfærdsservice i 2020 – igen set i forhold til de udgiftsmæssige behov 

ifølge KL. 

 

 

2.1. Kommuneaftalen for 2022 i sig selv sammenlignet med 
udgiftsbehov: Ikke nok til at sikre uændret velfærdsniveau. 
 

I det følgende afsnit redegøres - som angivet - for løftet i kommuneaftalen i 2022 i 

sig selv set sammenlignet med de udgiftsmæssige behov ifølge KL. 

Kommuneaftalen indebærer som fremgået foran i sig selv et reelt løft for de 

kommunale serviceudgifter på 1,4 mia. kr. 199 

Ifølge KL var der ved starten af økonomiforhandlingerne imidlertid to sæt behov: 

 

1) For det første efterlyste kommunerne et løft, der modsvarede de demografiske 

behov:  

”Vi skal kunne følge med, når der kommer flere ældre og børn. Vi skal sikre, at der 

allerede i år er den fornødne økonomi til, at kommunerne kan indhente det efterslæb, 

coronakrisen har skabt på fx ældreområdet, børn og unges trivsel, sundhed, 

 
199) Jf. Kommuneaftalen for 2022, s. 3 – tabel 1. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-

kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/ 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
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socialområdet og klimaet. Og så skal vi have økonomi til at kunne løse de opgaver, vi 

måtte udskyde i 2020 og 2021.”200 

2) For det andet efterlyste kommunerne et løft specifikt for socialområdet på 5 mia. 

kr. over 3 år: 

”Helt konkret foreslår vi en treårsplan på op mod 5 mia. kr., der bl.a. indeholder 

elementer som flere sagsbehandlere, styrket retssikkerhed, borgerinddragelse og 

højere kvalitet i sagsbehandlingen” 201 

Det specialiserede socialområde omfatter tilbud til udsatte børn og unge (det 

specialiserede børneområde) samt udgifter til handicappede og borgere med psykiske 

lidelser (det specialiserede voksenområde). 

Baggrunden kommunernes ønske om et løft af bevillingerne til området er stigende 

udgifter hertil. De seneste 3 år har kommunerne taget 2 mia. kr. hertil fra andre 

velfærdsområder. Bl.a. er udgifterne til det specialiserede voksenområde 2012 til 

2017 steget 6½ procent svarende til 1,8 mia. kr.  

 

Figur: Udgiftsudvikling på det specialiserede voksenområde 2012- 2017. 202 (Indeks 

2012 = 100) 

 

 

 
200) Jf. KL: Rammerne i 2022 skal afspejle forventningerne, for oven. 18-05-21 

https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/maj/okonomiforhandlinger-2022-rammerne-skal-afspejle-forventningerne/  

201) Jf. KL: Rammerne i 2022 skal afspejle forventningerne – på midten. 18-05-21 

https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/maj/okonomiforhandlinger-2022-rammerne-skal-afspejle-forventningerne/  

202 Kilde: KL: Faktaark om det specialiserede socialområde. 

https://www.kl.dk/media/20814/faktaark-det-specialiserede-socialomraade.pdf  

https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/maj/okonomiforhandlinger-2022-rammerne-skal-afspejle-forventningerne/
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/maj/okonomiforhandlinger-2022-rammerne-skal-afspejle-forventningerne/
https://www.kl.dk/media/20814/faktaark-det-specialiserede-socialomraade.pdf
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Ifølge KL havde utilstrækkelige midler til det specialiserede socialområde betydet, at 

man de seneste 3 år havde måttet overføre 2 mia. kr. fra andre til serviceområder til 

dette område. 203 

 

Konsekvensen af disse krav fra KL er, at kommunernes serviceudgifter for det første 

som følge af flere ældre og andre demografiske ændringer alene i 2022 skulle løftes 

med 1,25 mia. kr. 204  

Hertil kom så for det andet en stigning i udgifterne på det specialiserede socialområde 

på 0,8 mia. kr. i 2021. 205 

For at sikre et uændret velfærdsniveau skulle kommunernes serviceudgifter således 

løftes samlet set med minimum 2 mia. kr. Set i det lys er de aftalte 1,4 mia. kr. i 

kommuneaftalen i sig selv set således ikke tilstrækkelige. Til det specialiserede 

socialområde indeholder aftalen kun en marginal ekstrabevilling på 150 mio. kr. 

Figur: Realvækst i kommuneaftale for 2022 i sig selv betragtet 206 sammenlignet med 

udgiftsbehov ifølge KL207. 
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203) Jf. Ritzau: KL efterlyser realisme fra regeringens side vedr. udgifter til udsatte. Politiken, 04.06.21. 

https://politiken.dk/indland/art8235159/KL-efterlyser-realisme-fra-regeringen-om-udgifter-til-udsatte  

204) Jf.  Rosenkilde, Kim: Wammen holdt låget på pengekassen, s. 2 - midten. Altinget 09.06.21. 

https://www.altinget.dk/artikel/oekonomiaftale-er-paa-plads-wammen-holdt-laaget-paa-pengekassen  

205) Jf. Clausen, Per (EL): Økonomiaftale for 2022 kan ikke fastholde velfærdsniveauet. 09-06.21 

https://lokalpolitik.enhedslisten.dk/oekonomiaftale-for-2022-kan-ikke-fastholde-velfaerdsniveauet/  

206) Jf. Kommuneaftalen, s. 3 – tabel 1. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-

kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/ 

207) Jf. Clausen, Per (EL): Økonomiaftale for 2022 kan ikke fastholde velfærdsniveauet. 09-06.21 

https://lokalpolitik.enhedslisten.dk/oekonomiaftale-for-2022-kan-ikke-fastholde-velfaerdsniveauet/  

https://politiken.dk/indland/art8235159/KL-efterlyser-realisme-fra-regeringen-om-udgifter-til-udsatte
https://www.altinget.dk/artikel/oekonomiaftale-er-paa-plads-wammen-holdt-laaget-paa-pengekassen
https://lokalpolitik.enhedslisten.dk/oekonomiaftale-for-2022-kan-ikke-fastholde-velfaerdsniveauet/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://lokalpolitik.enhedslisten.dk/oekonomiaftale-for-2022-kan-ikke-fastholde-velfaerdsniveauet/
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2.2. Kommuneaftalen inkl. finanslovsløft. 
 

Men en ting er løftet i kommuneaftalen for 2022 isoleret betragtet.  

Herudover kommer imidlertid, at der på finanslovene for 2020 og 2021 efter 

finanslovsaftalerne blev aftalt en række merbevillinger til kommunal velfærd også i 

2022. 

Således blev der på finansloven for 2020 afsat 1,4 mia. kr. til flere lærere i 

folkeskolen samt til minimumsnormeringer 208 og på finansloven i 2021 209 afsattes 

0,6 mia. kr. til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen og hurtigere indfasning 

af minimumsnormeringer. 210  

Medregnes disse løftes de kommunale serviceudgifter i 2022 samlet set med 1,4 mia. 

kr (kommuneaftalen) + 2 mia. kr. (FL 20 og 21) til i alt 3,4 mia. kr. 

Figur: Realvækst i kommuneaftale for 2022 inkl. finanslovsbevillinger 211 

sammenlignet med udgiftsbehov ifølge KL212. 
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208) Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020. 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf   

209) Jf. Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021. 

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

210) Jf. Kommuneaftalen for 2022, s. 2 – for oven. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-

kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/ 

211) Jf. Kommuneaftalen for 2022, s. 3 – tabel 1. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-

kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/ 

212) Jf. Clausen, Per (EL): Økonomiaftale for 2022 kan ikke fastholde velfærdsniveauet. 09-06.21 

https://lokalpolitik.enhedslisten.dk/oekonomiaftale-for-2022-kan-ikke-fastholde-velfaerdsniveauet/  

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://lokalpolitik.enhedslisten.dk/oekonomiaftale-for-2022-kan-ikke-fastholde-velfaerdsniveauet/
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På den ene side har S – regeringen – ud fra en bruttobetragtning – hermed 

argumenteret for, at kommunerne samlet set har fået et større løft end krævet, når 

finanslovsløftene medregnes.  

Men på den anden side er de yderligere 2 mia. kr. på finanslovene i 2020 og 2021 

givet til specifikke formål i ældreplejen, på daginstitutionsområdet samt i 

folkeskolen.  

Der mangler således samlet set reelt stadig 0,8 mia. kr. til det specialiserede 

socialområde og derfor vil kommunerne blive tvunget til at spare disse enten på 

området selv eller på de andre velfærdsområder – hvilket vil udhule løftene her. 

Med forbehold for evt. yderligere løft på finansloven for 2022 er der således i 

kommuneaftalen for 2022 i sig selv ikke givet et tilstrækkeligt løft til at holde 

velfærdsstandarden i kommunerne i 2022. 
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Kap. 3. Kommuneaftalen for 2022 sammenlignet med 
aftalerne 2019 – 2021 – alle isoleret set. 
 

I dette kapitel sammenlignes kommuneaftalen for 2022 med kommuneaftalerne for 

2019, 2020 og 2021 - isoleret set med ØA 19, ØA 20 og ØA 20 ligeledes isoleret set 

– dvs. ekskl. finanslovsløft. 

I første afsnit sammenlignes med ØA 19.  

Og dernæst sammenlignes i andet afsnit med ØA 20 og ØA 21. 

 

 

3.1. Kommuneaftalen for 2022 sammenlignet med VLAK ´s 
kommuneaftale for 2019 – i sig selv betragtet. 
 
 

Det må på den ene side anerkendes, at kommuneaftalen for 2022 i sig selv betragtet 
213 giver et klart større løft for den kommunale velfærd end, hvad der var tilfældet i 

den forringe VLAK – regerings kommuneaftaler – her eksemplificeret ved den for 

2019 214.  

 

Af VLAK – regeringen selv blev der i en pressemeddelelse fra Finansministeriet om 

kommuneaftalen for 2019 fremført, at med aftalen ”løftes den borgernære 

kernevelfærd i kommunerne herved med i alt 2,3 mia. kr. i 2019” 215. 

 
213) Jf. aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022. 

https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf   

214) Aftale mellem VLAK – regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2019. 

https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019/  

215) Finansministeriet: Ny økonomiaftale med KL er på plads med et klart løft af kernevelfærden. Juni 2018. 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/06/ny-oekonomiaftale-med-kl-er-paa-plads-med-et-klart-loeft-

af-kernevelfaerden 

https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019/
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/06/ny-oekonomiaftale-med-kl-er-paa-plads-med-et-klart-loeft-af-kernevelfaerden
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/06/ny-oekonomiaftale-med-kl-er-paa-plads-med-et-klart-loeft-af-kernevelfaerden
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Men dette handlede i høj grad om spin og pynt. For det første dækkede det angivne 

løft på 2,3 mia. kr over, at kommunerne fra regeringen i 2019 fik et nominelt løft på 

1,7 mia. kr. og herudover indregnede VLAK – regeringen, at kommunerne fik lov til 

at beholde 0,5 mia. kr. fra kommunernes del af moderniserings – og 

effektiviseringsprogrammet – altså beløb, som kommunerne selv skulle frigøre. 

Hunden fodres med sin egen hale. 216 

Hertil kom for det andet, at det tilbageværende løft på 1,7 mia. kr., som regeringen 

angiveligt gav kommunerne på driftsrammen i 2019, også var oppustet. For løftet 

blev givet efter, at VLAK - regeringen først havde nedreguleret det statslige 

udgiftsloft med 0, 5 mia. kr. 217  

Et skridt frem og to skridt tilbage giver som bekendt kun et skridt tilbage. Det reelle 

løft i kommuneaftalen for 2019 var således ”kun” 1,2 mia. kr.218 I forhold hertil giver 

kommuneaftalen for 2022 som fremgået foran i sig selv et reelt løft for de 

kommunale serviceudgifter på 1,4 mia. kr. 219 

Kommuneaftalen for 2022 må således anerkendes for – i hvert fald nominelt - at give 

et større løft til kommunernes serviceramme end VLAK´s aftale for 2019.  

 

 

 

 

 
216) Jf. Kildevang, Jens Peter: Regeringen pynter på fortsatte sparekrav i kommunerne. 07.06.18. 

https://www.ftf.dk/arbejdsmiljoe/artikel/spin-regeringen-pynter-paa-fortsatte-sparekrav-i-kommunerne/  

217) Jf. aftalen for 2019, s. 2  
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/06/ny-oekonomiaftale-med-kl-er-paa-plads-med-et-klart-loeft-

af-kernevelfaerden   

218) Jf. Finansministeriet: Faktaark om kommunernes service – og anlægsudgifter, tabel 1. 08.06.21. 

https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf  

219) Jf. Kommuneaftalen, s. 3 – tabel 1. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-

kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/ 

https://www.ftf.dk/arbejdsmiljoe/artikel/spin-regeringen-pynter-paa-fortsatte-sparekrav-i-kommunerne/
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/06/ny-oekonomiaftale-med-kl-er-paa-plads-med-et-klart-loeft-af-kernevelfaerden
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/06/ny-oekonomiaftale-med-kl-er-paa-plads-med-et-klart-loeft-af-kernevelfaerden
https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
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Figur: Realvækst i kommuneaftale 2022 sammenlignet med kommuneaftale 2019 220 

- mia. kr. (årets priser). 
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Nominelt giver aftalen for 2022 et 200 millioner større løft til kommunerne end 

aftalen for 2019. Reelt er forskellen dog på den anden side ikke så stor. Dels opvejes 

op mod 50 millioner kroner af stigende priser og lønninger og dels var det 

demografiske pres mindre i 2019 pga. et meget højt antal døde ved 

influenzaepidemien i vinteren 2017 – 2018. 221 

Reelt må forskellen vurderes højst at være op mod 100 mio. kr. i Wammens favør. 

Kommuneaftalen for 2022 ligger således reelt ikke langt fra VLAK´s aftale for 2019. 

 

 

3.2. Kommuneaftalen for 2022 sammenlignet med ØA 20 og ØA 
21 – alle i sig selv betragtet. 
 
Men hvis S – regeringen med kommuneaftalen for 2022 må anerkendes for at løfte 

servicerammen lidt mere end VLAK i kommuneaftalen for 2019, så gælder det 

 
220) Jf. Lund, Henrik Herløv: Kommuneaftale for 2019: Besparelser vil fortsætte med at udmarve den kommunale 

velfærd. Notat, 10.06.18. 

www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Kommuneaftale2019.pdf  

221) Jf. Etwill, Preben: Uha, det ser ikke godt ud for socialdemokratiets stort anlagte genopretningspolitik på det 
kommunale område. Facebook, 09.06.21. 
https://www.facebook.com/preben.etwil  
 

http://www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Kommuneaftale2019.pdf
https://www.facebook.com/preben.etwil
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samme ikke set i forhold til S – regeringens egne tidligere kommuneaftaler for 2020 

og 2021. 

For S – regeringens kommuneaftale for 2020 – og 2021 - gælder i forhold til aftalerne 

under VLAK, at S – regeringen havde gennemført en stor forbedring ved – med 

virkning fremefter – at afskaffe VLAK´s forlods – dvs. inden økonomiforhand-

lingerne - automatiske nedregulering af det kommunale udgiftsloft med årligt ½ mia. 

kr. 

Men som for VLAK´s aftale for 2019 gælder for aftalerne for 2020 og 2021, at det 

nominelle løft er større end det reelle.  

I kommuneaftalen for 2020 222 løftedes ifølge aftalens tekst den kommunale 

serviceramme i forhold til regeringens udgiftsloft med 2,2 mia. kr. 223 Heraf gik 

imidlertid 0,5 mia. til at kompensere for den sidste årlige nedregulering af 

udgiftsloftet. 224 

Det reelle løft for den kommunale serviceramme i 2020 var således 1,7 mia. kr. 225 

Fra og med kommuneaftalen for 2021 226 var så den automatiske nedregulering 

afskaffet. Men igen var der et reklameelement i præsentationen af aftalen, idet den 

ifølge aftalens tekst gav samlet mulighed for at prioritere i alt 2,25 mia. kr. i 2021 til 

at sikre og udvikle velfærden. 227 

Heraf skulle kommunerne imidlertid frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af 

eksterne konsulenter for 0,5 mia. kr. i 2021. Endvidere skal kommunerne indenfor de 

 
222) 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  

223) Jf. Kommuneaftalen for 2020, s. 2 øverst. 

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

224) Jf. Kommuneaftalen for 2020, s. 2 øverst. 

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

225) Jf. Finansministeriet: Faktaark om kommunernes service – og anlægsudgifter, tabel 1. 08.06.21. 

https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf  

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

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

227) Jf. Kommuneaftalen for 2022, s. 2 på midten. 

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

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/kommunerne-faar-2-komma-2-mia-mere-til-velfaerd-i-2020
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
https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.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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eksisterende rammer frigive 250 mio.  i 2021 i form af en velfærdsprioritering. 228 De 

gevinster kunne imidlertid ikke på forhånd indregnes i et løft af velfærden, da det i 

højeste grad er usikkert, hvorvidt de realiseres? 229 

Det reelle løft af den kommunale serviceramme for 2021 udgjorde i kommeaftalen 

for 2021 således 1,5 mia. kr.  230 

Hvor S – regeringen med aftalen for 2020 gav den kommunale velfærd et pænt løft 

med en reel forhøjelse af servicerammen på 1,7 mia. kr. var forhøjelsen i aftalen for 

2021 således reduceret betragteligt til 1,5 mia. kr og er altså nu yderligere skrumpet 

til 1,4 mia. kr. i 2022. 

Figur: Realvækst i kommuneaftale 2022 231 sammenlignet med kommuneaftale 2020 
232 og 2021 233, alle sig selv betragtet - mia. kr. (årets priser). 
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228) Jf. Kommuneaftalen for 2022, s. 4, tredje og fjerde afsnit. 
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf 
 
229) 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/  

230) Jf. Finansministeriet: Faktaark om kommunernes service – og anlægsudgifter, tabel 1. 08.06.21. 

https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf  

231) Jf. aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022. 

https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf  

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

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

233) Jf. Lund, Henrik Herløv: Udligningsreform og økonomiaftaler for 2021.  
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/08/Udligningsreformogoekonomiaftaler2021.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/
https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/08/Udligningsreformogoekonomiaftaler2021.pdf
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Kap. 4. Kommuneaftalen for 2022 sammenlignet med 
aftalerne 2019 til 2021 – alle inklusive finanslovsløft. 
 
I dette kapitel sammenlignes aftalen for 2022 med kommuneaftalerne for 2019, 2020 

og 2021 inklusive yderligere løft for den kommunale velfærd i de respektive års 

finanslovsaftaler. 

 

I første afsnit redegøres for de væsentligere løft, som 2019 og frem – efter indgåelsen 

af kommuneaftalerne - er givet over de årlige finanslove.  

Dernæst sammenlignes i andet afsnit løftet i 2022, inkl. løft fra tidligere finanslove, 

med løftene i 2019, 2020 og 2021 - også inkl. finanslovsløft. 

OBS: I det følgende begrænser analysen sig til væsentligere merbevillinger på 

finanslovene til det kommunale velfærdsområde, idet bortses fra mindre bevillinger 

på op omkring 100 mio. kr, der har forsvindende betydning i den samlede 

kommunale økonomi. 

 

 

4.1. Yderligere løft til det kommunale velfærdsområde i 
finanslovene 2019 - 2020. 
 

Ressourcetildelingen til det kommunale velfærdsområde begrænser sig ikke til 

kommuneaftalerne. Der er også – navnlig i 2020 og 2021 – tildelt det kommunale 

velfærdsområde ganske store portioner øgede midler over de årlige finanslove. 

 

I dette afsnit redegøres for de væsentligere løft, som 2019 og frem – efter indgåelsen 

af kommuneaftalerne - er givet over de årlige finanslove 
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4.1.1 Finanslovsløft til kommunal velfærd i 2019. 
 

I finanslovsaftalen for 2019 mellem VLAK og DF var der dog ikke meget at hente for 

kommunerne. Der blev af større bevillinger til ældreplejen afsat 650 mio. kr. over 

perioden 2019 – 2022 til at understøtte en værdig alderdom for udsatte ældre. 234 

Endvidere afsattes 250 mio. kr, årlig 2019 – 2022 til at styrke indsatsen i 

daginstitutioner for børn i sårbare familier. 235 

Tabel: Bevillinger til kommunal velfærdsservice i finanslovsaftalen for 2019. 236 

 2019 2020 2021 2022 

Ældrepleje – udsatte ældre 110 110 110 110 

Sårbare børn i daginstitutioner 250 250 250 250 

IALT 360 360 360 360 

 

Samlet blev der altså ud over løftet i kommuneaftalen for 2019 givet et yderligere løft 

til det kommunale velfærdsområde på under ½ mia. kr.  

Man kan dog diskutere, hvorvidt der med disse bevillinger var tale om løft for 

ældrepleje og daginstitutioner generelt eller kun om hjælp til særlige grupper? På 

grund heraf vil de alene blive medregnet i 2019, men ikke i følgende år. 

 

 

 

4.1.2 Finanslovsløft til kommunal velfærd i 2020. 

 
234) Jf. VLAK – regeringen og DF: Finanslovsaftale for 2019, s. 15 på midten. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-

folkeparti/  

235) Jf. VLAK – regeringen og DF: Finanslovsaftale for 2019, s.20  midten og nedefter. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-

folkeparti/  

236) Jf. VLAK – regeringen og DF: Finanslovsaftale for 2019, s. 15 på midten og side 20 midten og nedefter. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-

folkeparti/  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
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Derimod var løftet til den kommunale velfærdsservice gennem merbevillinger til 

kommunal velfærd noget større i finansloven for 2020. Dette skyldes ikke mindst 

tilførsel gennem finanslovsaftalen for 2020 237 af for det første yderligere ½ mia. kr. i 

2020 til at indføre lovbundne minimumsnormeringer, således at de var fuldt 

indfasede i 2025. Der blev nærmere bestemt afsat 500 mio. kr. i 2020 stigende op til 

1,6 mia. kr. i 2025. 238 

For det andet blev der i finanslovsaftalen afsat - med henblik på navnlig at ansætte 

flere lærere samt styrke understøttende undervisning i folkeskolen frem mod 2023  

afsat 275 mio. kr. i 2020 stigende til i 2023: 800 mia. kr. 239 240  

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

2020.  241 

 2020 2021 2022 2023 

Minimumsnormeringer i daginstitutioner 500 600 800 1200 

Flere lærere i folkeskolen 275 400 550 800 

IALT 775 1000 1350 2000 

 

Samlet indebar finansloven for 2020 et yderligere løft til kommunal velfærdsservice 

på 775 mio. kr. i 2020, af 1 mia. kr. i 2021 242 og af 1,35 mia. kr. i 2022. 

 
237) Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om: finansloven for 

2020. 02.12.19. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-

mere-groent-danmark  

238) Jf. finanslovsaftalen for 2020, s. 6. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-

prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark  

239) Jf. Finanslovsaftalen for 2020, s. 7. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-

prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark  

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

241) Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om: finansloven for 

2020. 02.12.19. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-

mere-groent-danmark  

242) 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://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/08/Udligningsreformogoekonomiaftaler2021.pdf
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/kommunerne-faar-2-komma-2-mia-mere-til-velfaerd-i-2020
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4.1.3. Finanslovsløft til kommunal velfærd i 2021. 
 

Også over finansloven for 2021 tilførtes kommunerne yderligere midler til service, 

om end ikke i helt samme størrelsesorden som i 2020. I finanslovsaftalen for 2021 

tilførtes nærmere bestemt 0,6 mia. kr. til flere hænder i ældreplejen 243 og hurtigere 

indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner 244 og 0,5 mia. til flere lærere i 

folkeskolen. 245 

Tabel: Bevillinger til kommunal velfærdsservice 2021 - 2024 i finanslovsaftalerne for 

2021. 246 

 2021 2022 2023 2024 

Fremrykning af minimumsnormeringer 

i daginstitutioner 

200 200 200 200 

Flere hænder i ældreplejen 247 425 450 450 500 

IALT 625 650 650 700 

 

Samlet indebar finansloven for 2021 et yderligere løft til kommunal velfærdsservice 

på omkring 0,65 mia. kr. i 2021 og 2022 248. 

 
243) Jf. S – regeringen, Radikale Venstre, SF, EL og Alternativet: Finanslovsaftalen for 2021, s. 6. 

https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf  

Og jf. Faktaark til finanslovsaftalen for 2021 om flere hænder og højere faglighed i ældreplejen. 

https://fm.dk/media/18527/faktaark_flere-haender-og-hoejere-faglighed-i-aeldreplejen_a.pdf  

244) Jf. S – regeringen, Radikale Venstre, SF, EL og Alternativet: Finanslovsaftalen for 2021, s. 7 - 8. 

https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf  

Og jf. Faktaark til finanslovsaftalen for 2021 om hurtigere indfasning af minimumsnormeringer.  

https://fm.dk/media/18528/faktaark_hurtigere-indfasning-af-minimumsnormeringer_a.pdf  

245) Jf. Kommuneaftalen for 2022, s. 2 for oven. https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-

2021.pdf 

246) Jf. S – regeringen, Radikale Venstre, SF, EL og Alternativet: Finanslovsaftalen for 2021. 

https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf  

247) Jf. S – regeringen, Radikale Venstre, SF, EL og Alternativet: Finanslovsaftalen for 2021, s. 6. 

https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf  

Og jf. Faktaark om flere hænder og højere faglighed i ældreplejen. 

https://fm.dk/media/18527/faktaark_flere-haender-og-hoejere-faglighed-i-aeldreplejen_a.pdf  

https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf
https://fm.dk/media/18527/faktaark_flere-haender-og-hoejere-faglighed-i-aeldreplejen_a.pdf
https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf
https://fm.dk/media/18528/faktaark_hurtigere-indfasning-af-minimumsnormeringer_a.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/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf
https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf
https://fm.dk/media/18527/faktaark_flere-haender-og-hoejere-faglighed-i-aeldreplejen_a.pdf
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4.1.4. Oversigt samlet finanslovsløft til kommunal velfærd i 2020 til 
2022. 
 

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

2020  249 og 2021250 

 2020 2021 2022 

FL 20 – mio. kr. 775 1000 1350 

FL 21 – mio. kr.  625 650 

I ALT FINANLOVSLØFT (hidtil) 

(  mia. kr. afrundet til en decimal)  

0,8 1,6 2,0 

 

 

 

 

 

.2. Kommuneaftalen for 2022 sammenlignet med ØA 20, 21 og 
22, inkl. finanslovsløft. 
 

 
248) 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 

249) Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om: finansloven for 

2020. 02.12.19. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-

mere-groent-danmark  

250) Aftale mellem S – regeringen og RV, SF og EL om finansloven for 2021. 

https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf  

 

 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/kommunerne-faar-2-komma-2-mia-mere-til-velfaerd-i-2020
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf
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I dette afsnit sammenlignes løftet i 2022, inkl. løft fra tidligere finanslove, med 

løftene i 2019, 2020 og 2021 - også inkl. finanslovsløft. 

 

 

4.2.1. Kommuneaftalen for 2022 sammenlignet med ØA 19, inkl. 
finanslovsløft. 
 

Som anført indebar VLAK ´s kommuneaftale for 2019 i sig selv – isoleret – reelt set 

kun et begrænset løft for de kommunale serviceudgifter på 1,2 mio. kr. 251 

Men heller ikke i finanslovsaftalen for 2019 mellem VLAK og DF var der meget at 

hente for kommunerne, idet merbevillinger i finanslovsaftalen for 2019 ”kun” løftede 

den kommunale serviceramme for 2019 yderligere med mindre end ½ mia. kr – og 

idet bevillingerne ovenikøbet var målrettet særlige grupper.252 Efter finanslovsaftalen 

udgjorde den kommunale serviceramme således i 2019 i alt med 1,2 mia. kr + 0,5 

mia. kr = i alt op mod 1,7 mia kr. 

For den kommunale serviceramme i 2022 gælder som tidligere anført, at der i selve 

kommuneaftalen for 2022 er tale om et løft på 1,4 mia. kr. 253 Hertil kommer 

imidlertid, at der over finansloven for 2020 254 tilførtes et yderligere løft til kommunal 

velfærdsservice i 2022 på 1,35 mia. kr. i 2022 (minimumsnormeringer og flere lærere 

i folkeskolen). 255 256  Hertil tilførtes yderligere på finansloven for 2021 257 til 
 

251) Aftale mellem VLAK – regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2019. 

https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019/ 

252) Fordi der i høj grad var tale om bevillinger til særlige grupper og ikke til velfærden generelt, regnes disse midler ikke 

med i årene 2020 til 2022. 

253) Jf. aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022. 

https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf 

254) Jf. aftale mellem S – regeringen og RV, SF og EL om finansloven for 2020. 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf  

255) 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 

256) Dette tal synes forskelligt fra kommuneaftalen for 2022, side 2 for oven, hvor der hvad angår finanslovsaftalen for 

2020 kun næves de 0,6 mia. til flere lærere i folkeskolen, men IKKE de 800 mio. kr. til minimumsnormeringer. Årsagen 

til denne udeladelse kendes ikke.  e 

https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019/
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/kommunerne-faar-2-komma-2-mia-mere-til-velfaerd-i-2020
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kommunal velfærdsservice 0,6 mia. kr. i 2022 (fremrykning af 

minimumsnormeringer og flere hænder i ældreplejen). Samlet er der således over 

finanslovene for 2020 og 2021 tilført kommunal velfærdsservice i 2022 yderligere 

godt 2 mia.kr. 

Med andre ord en samlet stigning i den kommunale serviceramme for 2022 med 1,4 

mia. kr. (kommuneaftalen) + 2 mia. kr (finanslove for 2020 og 2021) = i alt 3,4 mia 

kr. 

Figur: Realvækst i kommunal serviceramme i 2019 og 2022, i kommuneaftalerne i 

sig selv 258 respektive inkl. løft over FL19 259 henholdsvis FL20 – 21 260 – mia. kr. 

(årets priser)..261 
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Kom.aft.19 i sig selv Kom. Aft.22 i sig selv Kommuneaftale 19, inkl. finanslovsløft Kommuneaftale 2022 inkl.

finanslovsløft
Kom.aft.19 i sig selv Kom. Aft.22 i sig selv

Kommuneaftale 19, inkl. finanslovsløft Kommuneaftale 2022 inkl. finanslovsløft
 

 
257) Jf. aftale mellem S – regeringen og RV, SF og EL om finansloven for 2021. 

https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf 

258) Jf. aftale mellem VLAK – regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2019. 

https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019/ og Aftale 

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

oekonomi-for-2022.pdf 

259) Jf. aftale mellem VLAK – regeringen og DF om finansloven for 2019. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-

folkeparti/ 

260) Jf. Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf  og Aftale mellem S – regeringen og RV, SF 

og EL om finansloven for 2021. 

https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf 

261) Kilde: Egen beregning på basis af kommuneaftalerne for 2019, 2020, 2021 og 2022 samt finanslovsaftalerne for 

2020 og 2021. 

https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf
https://www.regeringen.dk/aktuelt/publikationer-og-aftaletekster/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2019/
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf
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Selvom forskellen på løftene i kommuneaftalerne i sig selv ikke er stor - jf. foran.  -   

løftes de kommunale serviceudgifter således inkl. yderligere løft over finanslovene – 

i hver fald indtil nu i 2022 – omkring dobbelt så meget i 2022 end tilfældet i 2019.  

 

 

4.2.2. Kommuneaftalen for 2022 sammenlignet med ØA 20, inkl. 
finanslovsløft. 
 

Hvor – jf. foran - økonomiaftalen for 2020 262 med kommunerne formelt gav et løft til 

de kommunale serviceudgifter på 2,2 mia. kr., men reelt kun et løft på 1,7 mia, kr., 

var løftet for den kommunale velfærdsservice inklusive merbevillinger til det 

kommunale velfærdsområde i finansloven for 2020 noget større.  

Dette skyldes ikke mindst tilførsel gennem finanslovsaftalen for 2020 263 – jf. foran – 

af et samlet yderligere løft til kommunal velfærdsservice på op mod 0,8 mia. kr. i 

2020. 264 

Løftet for den kommunale velfærdsservice blev således inkl. finanslovsaftalen for 

2020 noget større i 2020. Dette samlede løft for den kommunale velfærd i 2020, 

inkl. finanslovsaftalerne, løb således op i 1,7 mia. kr (kommuneaftalen) + 0,8 mia. 

kr. (FL20) = 2,5 mia. kr. 

I forhold til hvilket kommuneaftalen for 2022 som foran beskrevet + finanslovsløft 

fra FL 20 og Fl 21 øger den kommunale serviceramme i alt med 3,4 mia.kr. i 2022. 

 

 

 
262) Jf. aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020. 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf   

263) Jf. aftale mellem S – regeringen og RV, SF og EL om finansloven for 2020. 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf  

264) 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://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.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: Realvækst i kommunale serviceudgifter i 2020 og 2022, i kommuneaftaler 265 

inkl. løft over finanslovene 266 – mia. kr. (årets priser).. 267 

 

1,7

1,2

2,5

3,4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Kommuneaftale 20 i sig

selv

ØA 22  i sig selv Kommuneaftale 20 inkl.

finanslov

ØA 22 inkl. finanslovsløft

Kommuneaftale 20 i sig selv ØA 22  i sig selv

Kommuneaftale 20 inkl. finanslov ØA 22 inkl. finanslovsløft
 

 

Så selvom kommuneaftalen for 2022 i sig selv løfter den kommunale serviceramme 

noget mindre end aftalen for 2020, så betyder de yderligere løft af kommunal velfærd 

over finanslovene i 2020 og 2021, at det samlede løft for den kommunale 

serviceramme - inkl. finanslovsløft - i 2022 er mærkbart større end tilfælde i 2020 

 

 

 

 
265) Jf. Jf. aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020. 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf   og Jf. aftale om S – regeringen og KL om 

kommunernes økonomi for 2022. https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf  

266) Jf. Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf  og Aftale mellem S – regeringen og RV, SF 

og EL om finansloven for 2021. 

https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf 

267) Kilde: Egen beregning på basis af kommuneaftalerne for 2019, 2020, 2021 og 2022 samt finanslovsaftalerne for 

2020 og 2021. 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf
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4.2.3. Kommuneaftalen for 2022 sammenlignet med ØA 21, inkl. 
finanslovsløft. 
 

Økonomiaftalen for 2022 268 indebar – jf. foran - i sig selv betragtet et noget lavere 

løft end i 2020, nemlig ”kun” 1,4 mia. kr. 269. 

Men finanslovsaftalerne for de foregående år 2020 og 2021 har til gengæld afsat 

midler til løft af den kommunale velfærd.  

På finansloven for 2020 270 blev der gennem finanslovsaftalen blev afsat penge til et 

samlet yderligere løft af den kommunale velfærd på 1 mia. kr. i 2021, jf. foran 

(minimumsnormeringer = 0,6 mia. kr og flere lærere i folkeskolen = 0,4 mia. kr.).  

Hertil kom, at der også over finansloven for 2021 271 tilførtes kommunerne yderligere 

midler til service, nærmere bestemt 0,6 mia. kr (fremrykning af 

minimumsnormeringer og flere hænder i ældreplejen) – jf. foran 272.  

Inkl. både økonomiaftale og indebærer dette et samlet løft til den kommunale velfærd 

i 2021 med 1,4 mia. kr (kommuneaftalen) + 1 mia. kr. (FL 20) + 0,6 mia. kr (FL 21) 

= 3 mia. kr. 

 

 

 
268) Jf. aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022. 

https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf 

269) Jf. Finansministeriet: Faktaark om de kommunale service og anlægsudgifter, tabel1. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-

kroner/  

270) Jf. aftale mellem S – regeringen og RV, SF og EL om finansloven for 2020. 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf 

271) Jf. aftale mellem S – regeringen og RV, SF og EL om finansloven for 2021. 

https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf 

272) Jf. S – regeringen, Radikale Venstre, SF, EL og Alternativet: Finanslovsaftalen for 2021, s. 6. 

https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf  

Og jf. Faktaark til finanslovsaftalen for 2021 om flere hænder og højere faglighed i ældreplejen. 

https://fm.dk/media/18527/faktaark_flere-haender-og-hoejere-faglighed-i-aeldreplejen_a.pdf  

https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf
https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf
https://fm.dk/media/18527/faktaark_flere-haender-og-hoejere-faglighed-i-aeldreplejen_a.pdf
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Figur: Realvækst i kommunale serviceudgifter i 2022 sammenlignet med 2021, sidste 

inkl. løft over finanslovene for 2020 og 2021 – mia. kr. (årets priser)..  273 
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Kommuneaftalen for 2022 løfter således i sig selv den kommunale serviceramme en 

del mindre end tilfældet både i 2020 og nu også i 2021 men inkl. yderligere løft i 

2022 af kommunal velfærd i finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 løftes den 

kommunale serviceramme stadig højest i 2022 samlet set. 

 
273) Kilde: Egen beregning på basis af kommuneaftalerne for 2019, 2020, 2021 og 2022 samt finanslovsaftalerne for 

2020 og 2021. 
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DEL II: 
kommuneaftalen  

og  
de demografiske træk  

for 2022. 
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Indledning til del II. 

 
I denne del redegøres for de demografiske træk i kommunerne og i hvilket omfang 

disse opfyldes med den foreliggende kommuneaftale for 2022 – i sig selv betragtet 

respektive inkl. yderligere løft over finanslovene 2020 og 2021. 

Først redegøres i kap. 5 for de generelle demografiske udfordringer til kommunerne 

2022 – 2025 og dernæst for det umiddelbare respektive fulde demografiske træk for 

kommunale velfærdsservice 2022 – 2025. 

Videre undersøges i kap. 6 forholdet mellem kommuneaftalen for 2022 i sig selv 

betragtet og så de demografiske træk for 2022 for kommunal velfærdsservice. Først 

undersøges dette for det umiddelbare demografiske træk og dernæst for det fulde 

demografiske træk. 

Endelig analyseres i kap. 7 forholdet mellem kommuneaftalen for 2022 inkl. 

finanslovsløft og så de demografiske træk for 2022 for kommunal velfærdsservice, 

igen først, hvad angår det umiddelbare demografiske træk og dernæst, hvad angår det 

fulde demografiske træk. 
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Kap. 5. Demografiske udfordringer og fremtidige 
demografiske træk for kommunal velfærd 2020 – 2025.  
274 

 
I herværende kapitel gennemgås de demografiske udfordringer og de fremtidige 

demografiske træk for kommunerne 2020 – 2025.   

Først analyseres det umiddelbare demografiske træk og dernæst redegøres for det 

fulde demografiske træk.    

 

 

5.1. 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. 

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.275 

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.  

 
274) Dette kapitel er en opdatering af et tilsvarende kapitel i analysen af kommuneaftalen for 2020. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf og for 201. 

275) 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  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf
https://www.kl.dk/media/18610/demografiske-udfordringer-frem-til-2040.pdf
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For det andet – og især vigtigt for kommunerne - bliver der 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. 276 

 

 
 

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. 

 
276) Kilde: KL: Faktaark om demografisk udvikling, s. 1. 

https://www.kl.dk/media/20812/faktaark-demografi.pdf 

https://www.kl.dk/media/20812/faktaark-demografi.pdf
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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.  

 

5.2. Det umiddelbare demografiske træk for kommunal 
velfærdsservice 2020 - 2025. 
 
Ved det umiddelbare demografiske træk 277 forstås det udgiftstræk på det offentlige 

forbrug, som befolkningsudviklingen isoleret set medfører, såfremt den reale udgift 

pr. bruger fastholdes uændret.  

Sagt på anden måde så repræsenterer det umiddelbare demografiske træk den vækst i 

ressourcetilførslen, der årligt kræves til den kommunalt leverede velfærd, såfremt det 

eksisterende serviceniveau med uændret standard skal fastholdes. Mere præcist er det 

demografiske træk en beregning af, hvad den procentuelle årlige vækst i det 

offentlige forbrug skal være, hvis det reale offentlige forbrug pr. borger skal være den 

samme ved en ændring i størrelsen eller sammensætningen af befolkningen. 278 

 

Som følge af den ovennævnte befolkningsudvikling forventes det umiddelbare 

demografiske træk for den samlede offentlige sektor i perioden 2020 - 2025 at vokse 

fra 0,5 pct. i 2020 over stadig 0,5 pct. i 2022 til 0,6 procent i 2025, hvilket svarer til 

en gennemsnitlig årlig vækst på 0,55 procent.279 Dette er en anelse højere end for 
 

277) Til forskel fra det udvidede eller fulde demografiske træk. 

278) 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. 

279) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

https://www.kl.dk/media/18785/massivt-demografisk-pres-paa-plejeomraadet.pdf
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
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kommunerne, hvilket skyldes at det samlede demografiske for hele den offentlige 

sektor trækkes op at et højere niveau for det demografiske træk i regionerne (Sygehus 

– og sundhedsvæsenet). 

Ser vi på kommunerne så forventes det umiddelbare demografiske træk her at udvikle 

sig således, at væksten i det offentlige forbrug i kommunerne skal stige støt fra 0,4 

pct. i 2020 280 over 0,5 pct. i 2022 til 0,6 pct. i 2025 blot for at bevare uændret 

standard i den kommunale velfærd. Dette svarer til en stigning fra 1 mia kr. i 2020 281  

over 1,25 mia. kr. i 2022 til 1,75 mia. kr. i 2025 (2021-priser). 282 

I alt (akkumuleret) forventes ressourcetilførslen til den kommunale velfærd at skulle 

vokse med 5,75 mia. kr. fra 2022 til 2025 (2021 – priser), hvis der skal være dækning 

for det umiddelbare demografiske træk. 283 

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

velfærdsservice i kommuner i perioden 2020-21 284 og 2022 – 25 285. Procent og mia. 

kr. (2021 – priser).  

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020-2025 

ialt 

2022-2025 

ialt 

Procentvis 

vækst 

0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 (gns.)  0,5 (gns.)  

Vækst i 

mia. kr.  

1 1 1,25 1,25 1,5 1,75 7,75 (akk.) 5,75 (akk.) 

 

 
280) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 76 (L1 §7) af 28. okt- 2020 stillet af Troels Lund Poulsen, s. 2 – tabel 1. 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L1/spm/76/svar/1710680/2276347/index.htm 

281) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 76 (L1 §7) af 28. okt- 2020 stillet af Troels Lund Poulsen, s. 2 – tabel 1. 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L1/spm/76/svar/1710680/2276347/index.htm 

282) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

283) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

284) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 76 (L1 §7) af 28. okt- 2020 stillet af Troels Lund Poulsen, s. 2 – tabel 1. 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L1/spm/76/svar/1710680/2276347/index.htm 

285) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L1/spm/76/svar/1710680/2276347/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L1/spm/76/svar/1710680/2276347/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L1/spm/76/svar/1710680/2276347/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
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5.3. Det FULDE demografiske træk for kommunal 
velfærdsservice 2020 - 2025. 
 

Men jævnfør overstående indebærer det, at det umiddelbare demografiske træk 

dækkes, ”kun”, at den hidtidige standard i kommunalt leveret velfærdsservice 

opretholdes.  Skal der være råd til udvikling af velfærden i form af fx ny medicin, ny 

teknologi, nye behandlingstilbud og bedre kvalitet i offentligt velfærdsservice, så 

kræves der, at ressourcetilførslen stiger svarende til velstandsudviklingen. 

 

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. 286 (Af 

Finansministeriet benævnes dette ”beregningstekniske” fremskrivningsprincip for de 

offentlige udgifter 287). 

Ifølge Finansministeriet antages den gennemsnitlige årlige vækst i det fulde 

demografiske træk fra 2020 til 2025 at være 1,1 pct for hele den offentlige sektor 

svarende til en realvækst på 6 mia. kr. årligt i gennemsnit. 288  

For kommunernes vedkommende betyder det, at fuldt demografisk træk i perioden 

2020 til 2025 kræver en årlig gns. realvækst på 1,1 pct. svarende til en realvækst på 3 

mia. kr. årligt i gennemsnit eller akkumuleret over hele perioden 2020 til 2025 til en 

samlet realvækst på 18 mia. kr.  i 2025.  

 

 

 

 
286) 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  

287) 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  

288) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

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 2020 – 2025 ifølge det fulde demografiske træk. Procent og mia. kr. (2021 – 

priser). 289 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020-2025 

ialt 

2022-2025 

I alt 

Procentvis 

vækst 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 (gns.)  

 

1,1 (gns) 

Vækst i 

mia. kr.  

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

18 (akk.) 

 

12 (akk.) 

 
289) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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Kap. 6. Kommuneaftalen for 2022 i sig selv i forhold til de 
demografiske træk for kommunerne. 
 

I dette afsnit analyses, hvorvidt og i hvilket omfang kommuneaftalen for 2022 i sig 

selv betragtet opfylder de demografiske træk i 2022. 

Først undersøges, hvorledes ØA 22 – isoleret betragtet dvs. eksklusive finanslovsløft 

- forholder sig til det umiddelbare demografiske træk?  

Og dernæst undersøges, hvorledes aftalen opgjort på samme måde forholder sig til 

det fulde demografiske træk?  

 

6.1.  Kommuneaftalen 2022 i forhold til umiddelbart 
demografisk træk. 
 
Som fremgået foran giver kommuneaftalen for 2022 i sig selv et reelt løft på 1,4 mia. 

kr. (2022 – priser) til de kommunale serviceudgifter. I forhold til den samlede ramme 

på 275,4 mia. kr. (2022 – priser) for de kommunale serviceudgifter 290 svarer det til 

en procentuel stigning på 0,5 pct. 291.   

Det offentlige forbrug i kommunerne er imidlertid ikke helt sammenligneligt med 

kommunernes serviceudgifter, men ligger i underkanten af heraf. 292 På denne 

baggrund skønnes det reelle løft for kommunernes serviceudgifter i kommuneaftalen 

for 2021 at svare til en realvækst i det offentlige forbrug på 0,55 pct. 

Jf foran kræver det umiddelbare demografiske træk ifølge Finansministeriets 

opgørelse en realvækst i det offentlige forbrug til kommunalt leveret velfærdsservice 

i 2022 på 1,25 mia. kr. svarende til en realvækst på 0,5 pct.  

 
290) Jf. Kommuneaftalen for 2022, s. 3, tabel 1. 

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

291) Kilde: Egen beregning på basis af ovenstående. 

292JF. 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://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/Aktstk.148/spm/5/svar/1499100/1913680/index.htm
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I forhold hertil repræsenterer løftet for kommunernes serviceudgifter i økonomi-

aftalen for 2022 i sig selv betragtet således i forhold en stigning på 0,15 mia. kr. mere 

end det umiddelbare demografiske træk i 2022 svarende til en mervækst herudover på 

+ 0,05 pct. 

Figur: Stigning i umiddelbart demografisk træk 293 og realvækst i offentligt forbrug til 

kommunal velfærdsservice i 2022 efter kommuneaftalen for 2022(mia. kr) – isoleret 

betragtet 294. 

1,25

1,4

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

Umiddelbart demografisk træk Vækst i off. Forbrug i kommuneaftalen

 

 

 

6.2. Kommuneaftalen for 2022 i sig selv i forhold til fuldt 
demografisk træk. 
 

 

Jf. foran udgør det fulde demografiske træk for det offentlige forbrug til kommunal 

velfærdsservice i perioden 2022 – 2025 årligt 1,1 pct. i gennemsnit svarende til en 

årlig gennemsnitlig stigning på 3 mia. kr. 295 

 
293) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

294) Jf. aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022. 

https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf 

295) 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/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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I forhold hertil giver kommuneaftalen for 2022 med et reelt løft på 1,4 mia i sig selv 

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

Figur: Fuldt demografisk træk 296 og realvækst i offentligt forbrug til kommunal 

velfærdsservice i 2022 (mia. kr) ifølge henholdsvis kommuneaftalen for 2022. 297 

3

1,40

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Fuldt dem. Træk Vækst i off. Forbrug ifølge

kommuneaftalen i sig selv

 

 

 
296) 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. 

297) Jf. aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022. 

https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
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Kap. 7. Kommuneaftalen for 2022 inkl. bevillinger fra FL 
20 og FL20 i 2022 i forhold til demografiske træk for 
kommunerne. 
 

I dette afsnit analyses, hvorvidt og i hvilket omfang kommuneaftalen for 2022 

inklusive løftene for kommunal velfærdsservice i FL 20 og Fl 21 opfylder de 

demografiske træk i 2022. 

Først undersøges, hvorledes aftalen inkl. finanslovsløft forholder sig til det 

umiddelbare demografiske træk?  

Og dernæst undersøges, hvorledes aftalen således opgjort forholder sig til det fulde 

demografiske træk?  

 

 

7.1.  Kommuneaftalen 2022, inkl. finanslovsløft, i forhold til 
umiddelbart demografisk træk. 
 
Som fremgået foran giver kommuneaftalen for 2022 i sig selv et reelt løft på 1,4 mia. 

kr. (2022 – priser) til de kommunale serviceudgifter.  

Hertil kommer imidlertid, at der over finansloven for 2020 tilførtes et yderligere løft 

til kommunal velfærdsservice på 1,35 mia. kr. i 2022 (minimumsnormeringer og flere 

lærere i folkeskolen).298  Hertil tilførtes yderligere på finansloven for 2021 til 

 
298) Jf. aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020. 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf Dette tal synes forskelligt fra 

kommuneaftalen for 2022, side 2 for oven, hvor der hvad angår finanslovsaftalen for 2020 kun næves de 0,6 mia. til 

flere lærere i folkeskolen, men IKKE de 800 mio. kr. til minimumsnormeringer. Årsagen til denne udeladelse kendes 

ikke.  e 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
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kommunal velfærdsservice 0,6 mia. kr. i 2022 (fremrykning af minimums-

normeringer og flere hænder i ældreplejen). 299  

Samlet er der således over finanslovene for 2020 og 2021 tilført kommunal 

velfærdsservice i 2022 yderligere godt 2 mia.kr. Med andre ord en samlet stigning i 

den kommunale serviceramme for 2022 med 1,4 mia. kr. (kommuneaftalen) + 2 mia. 

kr (finanslove for 2020 og 2021) = i alt 3,4 mia kr 

Jf. foran kræver det umiddelbare demografiske træk ifølge Finansministeriets 

opgørelse en realvækst i det offentlige forbrug til kommunalt leveret velfærdsservice 

i 2022 på 1,25 mia. kr. svarende til en realvækst på 0,5 pct. I forhold hertil 

repræsenterer løftet for kommunernes serviceudgifter i økonomiaftalen for 2022 inkl. 

finanslovsløft således i forhold en stigning på 2,15 mia. kr. mere end det umiddelbare 

demografiske træk i 2020. 

Det umiddelbare demografiske træk i 2021 overskrides således med lidt over 2 mia. 

kr svarende til en samlet mervækst på 0,8 pct. 

Figur: Stigning i umiddelbart demografisk træk 300  og realvækst i offentligt forbrug 

til kommunal velfærdsservice i 2022 efter kommuneaftalen for 2022 (mia. kr) 301 

inklusive løft i finanslovsaftalen for 2020 og 2021. 

1,25
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0
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Umiddelbart demografisk træk Vækst i offentligt forbug i ØA 22 inkl.
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299) 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 

300) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

301) 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.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/kommunerne-faar-2-komma-2-mia-mere-til-velfaerd-i-2020
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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7.2. Kommuneaftalen for 2022, inkl. finanslovsløft, i forhold til 
fuldt demografisk træk. 
 

 

Jf. foran udgør det fulde demografiske træk for det offentlige forbrug til kommunal 

velfærdsservice i perioden 2022 – 2025 årligt 1,1 pct. i gennemsnit svarende til en 

årlig gennemsnitlig stigning på 3 mia. kr. 302 

I forhold hertil mere end opfylder kommuneaftalen for 2022 med tillæg af løft fra 

FL20 og FL21 med et reelt løft på 3.4 mia. kr. det fulde demografiske træk for 2022, 

idet det dette overskrides med +0,4 mia. kr.  

Figur: Fuldt demografisk træk 303 og realvækst i offentligt forbrug til kommunal 

velfærdsservice i 2022 (mia. kr) ifølge kommuneaftalen for 2022 304 inkl. løft i 

finanslovsaftalerne for 2020 og 2021. 305 
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302) 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. 

303) Kilde” Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL)” 

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

304) Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022. 

https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf 

305) Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-

om-finansloven-for-2020.pdf  og Aftale mellem S – regeringen og RV, SF og EL om finansloven for 2021. 

https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.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
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf
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Indledning til del III. 
 

I denne del undersøger forhold mellem på den ene side kommuneaftale, igen først 

ekskl. og dernæst inkl. finanslovsløft og så på den anden side ressourceefterslæbet 

2010 - 2019. 

Først redegøres i kap. 8 for den udhuling af økonomien bag og dermed af standarden 

i kommunal velfærdsservice, som skete i perioden 2010 – 2019.  

Og i fortsættelse heraf søges i kap. 9 opgjort det store efterslæb i ressourcetilførslen 

for den kommunalt leverede velfærd 2010 – 2019 i forhold til henholdsvist 

umiddelbart og fuldt demografisk træk. 

Videre analyseres i de to følgende kapitler, hvorvidt og i hvilket omfang dette 

efterslæb ændres af kommuneaftalen for 2020, Finanslovsaftalen for 2020, 

kommuneaftalen for 2021 og finanslovsaftalen for 2021 samt kommuneaftalen for 

2022.  

I kap. 10 analyseres ændringer i efterslæbet 2010- 2019 i forhold til umiddelbart 

demografisk træk og i kap. 11 analyseres efterslæbet tilsvarende i forhold til det fulde 

demografiske træk. 
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Kap. 8: Udhuling af kommunal velfærdsservice 2010 – 
2019. 306 

 

 
Udover således at dække de demografiske træk i 2022 er der imidlertid i forhold til 

kommuneaftaler uden og med finanslovsaftale også spørgsmålet om, hvorvidt der – 

gennem et løft ud over befolkningsudviklingen - hermed også hentes ind på det 

efterslæb i ressourcetilførslen for den kommunalt leverede velfærd for den 

forudgående periode 2010 – 2019, som har medført en udhuling af den kommunale 

velfærdsservice i perioden? 

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. 

 

 

8.1. Generel økonomisk udhuling af den kommunale 
velfærdsservice 2010 - 2019. 307 
 

Det offentlige forbrug til velfærdsservice generelt og navnlig den kommunalt 

leverede velfærdsservice er økonomisk - ressourcemæssigt - blevet betydeligt udhulet 

 
306) Dette kapitel er en opdatering af et tilsvarende kapitel i analysen af kommuneaftalen for 2020. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf og i analysen af kommuneaftalen for 

2021. 

307) 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/2019/12/Finanslov2020.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. 
308 

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 2019 faldet til 43.329 kr. – et fald på 6 procent (2019 – priser).  

 

Figur: Serviceudgifter pr. indbygger i kommunerne. 309  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 

 
308) 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  
309) 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. 310
 

 

 

 

 

 

 

 

 

310) 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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8.2. Udhuling af velfærdens standard på de centrale kommunale 
serviceområder 2010 - 2019. 311 
 

Denne udhuling af kommunernes ressourcer til velfærd har sat sig dybe spor på alle 

de store kommunale serviceområder- 

 

8.2.1. Udhuling af ældreplejen. 

 

Ældreområdet er et tungtvejende udgiftsområde indenfor kommunerne. Den 

tiltagende stramning af kommunernes økonomi er derfor ikke mindst sket gennem 

besparelser her indenfor, hvilket har betydet dermed følgende forringelser af 

velfærden for de ældre.  

Antallet af ældre stiger i disse år stærkt. Fra 2011 til 2021 steg antallet af ældre over 

65 med 26 procent.  

Figur: Antal ældre over 65 2011 til 2021. 312 

 

 
311) 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  

312) Ældresagen: Udviklingen i demografi 2021. 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2021-aeldre-i-tal-demografi-2021  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2021-aeldre-i-tal-demografi-2021
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Men på grund af en borgerlig økonomisk politik fulgte de kommunale udgifter til 

ældre i det meste af 10´erne frem til 2017 ikke med stigningen. Ganske vist øgede 

kommunerne i perioden 2010 til 2017 deres udgifter til ældre og handicappede med 

knap 2,5 mia. kr. 

Dette svarer imidlertid kun til en stigning på 6 procent.  

Kommunerne brugte således mindre på den enkelte ældre frem til og med VLAK - 

regeringen. Pr. ældre er udgifterne således fra 2008 til 2017 faldet med 8 procent. 313 

Figur: Udgifter pr. ældre over 65/67 år, 2007 – 2017 og 2018 - 2020, gns, løbende 

priser. 314 

 

 

En del af forklaringen på faldende ældreudgifter kan tilskrives bedre rehabilitering af 

de ældre, således at de kan klare flere ting selv, men det kan langtfra begrunde hele 

faldet, som i hovedsagen må tilskrives forringelser i hjælpen på grund af 

sparepolitikken.  

 
313) Danmarks Statistik, Statistikbanken: Kommunalt regnskab for nettoudgifter pr. ældre, tabel NGLK. 

http://www.statistikbanken.dk/10188  

314 Kilde: Figur af egen tilvirkning baseret på Indenrigsministeriets nøgletal, ældreomsorg, ældreudgifter pr. 65+/67+ 

årige. 

www.noegletal.dk  

http://www.statistikbanken.dk/10188
http://www.noegletal.dk/
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Først sidst i 10´erne er denne er denne faldende tendens brudt. (Det skal dog 

bemærkes, at der imellem 2017 og 2018 er sket en ændring af opgørelsesmetoden og 

dermed foreligger et databrud) 

Forringelsen af den kommunale ældrepleje kan navnlig konstateres i hjemmehjælpen.  

For det første tildeles færre og færre ældre hjemmehjælp. 

Fra 2008 og frem til og med 2018 er antallet af danskere over 65 år eller derover, der 

får hjemmehjælp, faldet med godt 21 pct., mens antallet af danskere på 80 år eller 

derover, som modtager hjemmehjælp, er faldet med 20 pct. 315 

 

Figur: Udviklingen i antal hjemmehjælpsmodtagere. 316 

 

For det andet visiteres der færre og færre hjemmehjælpstimer.  

Siden 2008 er antallet af hjemmehjælpstimer til danskere på 65 år eller derover faldet 

med 7,5 mio. timer. Det svarer til et fald på 26 pct.  

I samme periode er hjemmehjælpstimer til danskere i alderen 80 år og opefter faldet 

med 5,5 mio. timer, hvilket svarer til et fald på 29 pct.  

 
315) Ældresagen: Ældre i tal 2018, tabel 1: Udviklingen i visiteret hjemmehjælp. Okt. 2019. 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2019-antal-hjemmehjaelpstimer-2018  

316) Ældresagen: Ældre i tal 2018. Okt. 2019. 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2019-antal-hjemmehjaelpstimer-2018  

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2019-antal-hjemmehjaelpstimer-2018
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2019-antal-hjemmehjaelpstimer-2018
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Figur: Udviklingen i antal visiterede hjemmehjælpstimer 2008 til 2018. 317 

 

 

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. 318 

Samtidig er også hjemmehjælpens omfang og kvalitet i forhold til den enkelte blevet 

forringet. 

 

Antallet af visiterede timer pr uge pr. er således fra 2008 til 2018 gennemsnitlig faldet 

med op mod 6 procent pr. modtager. 

I 2008 fik en hjemmehjælpsmodtager på 80 år eller derover i gennemsnit 3,82 timer 

pr. uge, svarende til 200 timer årligt, mens det gennemsnitlige antal 

 
317) Ældresagen: Ældre i tal 2018. Okt. 2019. 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2019-antal-hjemmehjaelpstimer-2018  

318) 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/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2019-antal-hjemmehjaelpstimer-2018
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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hjemmehjælpstimer var faldet til 3,43 timer pr. uge i 2018 eller 180 timer årligt. Det 

er en reduktion på 10 pct. 319 

 

8.2.2. 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 l5 pct.  fra og med 2009 til og med 2016.  

 

I de seneste år i 10´erne og navnlig efter, at flertallet og regeringen skiftede, er det 

imidlertid lykkedes at bremse udhulingen og stabilisere øge standarden og dernæst 

navnlig fra 2019 og fremme at sikre et mærkbart løft. Fra 2017 til 202 er 

nettoudgifter pr. 0 – 10 - årig målt i faste priser er steget med omkring 5 procent frem 

til og med 2020. 

 

Figur: Kommunale nettoudgifter til dagtilbud pr. 0 – 10-årig 2009 – 2020 (kr., faste 

2020 priser). 320 

 

 
319) Ældresagen: Ældre i tal 2018, tabel 3: Antal hjemmehjælpstimer pr modtager 2008 - 2018. Okt. 2019. 

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2019-antal-hjemmehjaelpstimer-2018  

320) Danmarks Statistik, Statistikbanken: Kommunale regnskabstal for nettoudgifter pr 0 – 10-årig i faste priser 2009 – 2020. Tabel 

NGLK http://www.statistikbanken.dk/10188   

https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2019-antal-hjemmehjaelpstimer-2018
http://www.statistikbanken.dk/10188


144 
 

Udhulingen af ressourcerne til børnehaver og vuggestuer har ikke mindst 

manifesteret sig i en udhuling af normeringerne. 

 

Men normeringerne er over længere periode også blevet udhulet, fordi det 

pædagogiske personale er blevet pålagt en stigende mængde af andre opgaver end 

børnepasning, fx til dokumentation, møder administration og ledelse.   

Hvor pædagogerne i 1986 brugte omkring 2/3 af deres tid sammen med og direkte på 

børnene, er det i dag kun omkring halvdelen af tiden, der går hertil og andelen falder 

stadig langsom. 321 

 

Figur: Udviklingen i tidsanvendelsen i daginstitutioner. 322 

 

 1986 2000 2010/2011 

og efter 

Andel af timer, som 

anvendes på børnene 

 

66 

 

55 

 

51 

 

 

Besparelserne og den stigende opgavemængde har betydet en kraftig forringelse af 

normeringerne, målt på den tid, som direkte anvendes på børnepasningen. 

 

 

 

 

 

 
321) 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 

322) Kilde: Glavind, Niels og Susanne Pade: Notat om udviklingen i daginstitutionernes bemanding siden 1986, s. 17. Bureau 2000, 

2014. http://www.bureau2000.dk/images/udgivelser/Born_og_unge/Normeringsudvikling%20siden%201986.pdf 

og jf. Glavind, Niels og Susanne Pade: Børn pr. voksen i daginstiutioner – udviklingen 1972-2018. Aug. 2019. 

https://www.bureau2000.dk/CustomerData/Files/Folders/7-seneste-nyheder/1080_b%C3%B8rn-pr-voksen-3008-2019.pdf  

https://www.dr.dk/nyheder/indland/boern-ladt-i-stikken-paedagoger-ofte-alene-med-stor-gruppe-boern
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
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Figur: Udvikling i antal børn pr voksen i 2000, 2009, 2014 og 2018 (kun faktisk 

børnetid).323 
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Fra pr 2000 til 2018 er den reelle normering i normering i vuggestuer (kun målt ved 

anvendt tid på børnene) forringet med 16 pct. og den reelle normering i børnehaver 

(målt) forringet med omkring 30 pct.  

Det har igen medført en kraftig forringelse af børnepasningsydelsen – og af 

pædagogernes arbejdsvilkår. Det er dels en konsekvens af, at der hermed er blevet 

flere børn pr. pædagog. OG dels – og ikke mindst - er det en følge af, at der er blevet 

flere perioder, hvor pædagogerne er alene med børnene og deres funktion hermed 

reduceres til i høj grad overvågning. 

En undersøgelse fra BUPL foretaget i 2016 viste, at mange pædagoger er alene med 

den samlede børnegruppe i mellem 1 og op til 3 timer. 324 

 

 
 

323) Kilde: Tal for 2000, 2009 og 2018 fra Glavind, Niels og Susanne Pade; Børn pr. voksen i daginstiutioner – udviklingen 1972 – 

2018, s. 11, figur 3 (kun børnetid, korrigeret for afbrydelser). https://www.bureau2000.dk/CustomerData/Files/Folders/7-
seneste-nyheder/1081_b%C3%B8rn-pr-voksen-0511-2019.pdf  
Tal for 2014 er ifølge beregninger af Glavind, Niels og Susanne Pade i Sørensen, Laura Marie: Udvikling i de voksnes opholdstid med 
børn i daginstiutioner. Dr.dk, 05.01.15 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/fakta-saadan-er-faldet-i-normeringen-regnet-ud  
324) Jf. BUPL: Analysenotat, marts 2017. 

https://www.bupl.dk/iwfile/BALG-AKFFXN/$file/Alenetidsundersoegelse2017.pdf  

https://www.bureau2000.dk/CustomerData/Files/Folders/7-seneste-nyheder/1081_b%C3%B8rn-pr-voksen-0511-2019.pdf
https://www.bureau2000.dk/CustomerData/Files/Folders/7-seneste-nyheder/1081_b%C3%B8rn-pr-voksen-0511-2019.pdf
https://www.dr.dk/nyheder/indland/fakta-saadan-er-faldet-i-normeringen-regnet-ud
https://www.bupl.dk/iwfile/BALG-AKFFXN/$file/Alenetidsundersoegelse2017.pdf
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Figur: Så mange børn er de voksne alene med i 2015. 325 

 

 

 

Det er baggrunden for, at forældre over hele landet – støtte af BUPL - op til valget i 

2019 gik på gaden og krævede mere personale i daginstitutionerne og som en garanti 

for bemandingen krævede indført minimumsnormeringer 

Der har således været stærkt brug for løftet af daginstitutionsområdet i de seneste 

finanslove for at genoprette standarden og normeringerne. 

 

 

8.2.3. 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.  
 

325) Kilde: Sørensen, Laura Marie og Ditte Bannor-Kristensen: Pædagoger ofte alene med stor børnegruppe. Dr.dk, 

04.01.15 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/boern-ladt-i-stikken-paedagoger-ofte-alene-med-stor-gruppe-boern  

 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/boern-ladt-i-stikken-paedagoger-ofte-alene-med-stor-gruppe-boern
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Fra 2009 til 2020 er antallet af lærere i folkeskolen faldet med 10.344 

fuldtidsstillinger dvs. med 19 procent. 

Ganske vist er elevtallet også faldet i perioden, men kun med 9,7 pct. Faldet i 

elevtallet kan således kun forklare under halvdelen af reduktionen i antal 

lærerstillinger. 326 

Figur: Udvikling i antal fuldtidslærerstillinger (ekskl. vikarer) og elevtal 2009 – 2020. 
327 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.  

 
326) Jf. DLF: 18 procent færre lærere i folkeskolen. Analysenotat, nov. 2019. 

https://www.dlf.org/media/12869242/antal-laererstillinger.pdf 

327) 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. 328 

 

 

 

I alle 2 store velfærdssektorer i kommunerne er standarden således forringet 

mærkbart i perioden 2010 - 2019. 

 

 

 

 
328) Kilde: Indenrigsministeriets kommunale nøgletal, Undervisning, gennemsnitlig klassekvotient. 

http://www.noegletal.dk/  

http://www.noegletal.dk/
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Kap. 9: 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? 

 

9.1. 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 329, mens de ifølge det umiddelbare 

demografiske træk gennemsnitlig skulle være steget med 0,4 procent.  

 
329) 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. 330 

 

 

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).331 

 
330) 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  

331) 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. 332 
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Akk. Efterslæb ift. Umid. Dem. Træk
 

 

 

9.2. Ressourceefterslæbet 2010 – 2020 i forhold til det fulde 
demografiske træk. 
 

I forhold til det fulde demografiske træk er ressourceefterslæbet en del større.  

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

Jf. Fagbevægelsens Hovedorganisation: Velfærdstab siden 2010 på 15 mia. kr.  

. 

332) 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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Det fulde demografiske træk for den kommunale sektor har i årene 2010 – 2019 årligt 

i gennemsnit udgjort 1,0 procent i årligt gennemsnit. 333 

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. 334 

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. 335 

-30-30
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333) 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  

334) 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
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Det undersøges i det følgende kapitel, i hvilket omfang dette ændres af 

kommuneaftale 2020, finanslovsaftale 2020 og kommuneaftale 2021. 

 
335) 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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Kap. 10: Kommuneaftalernes betydning for 
ressourceefterslæbet i forhold til umiddelbart 
demografisk træk – isoleret set respektive inkl. 
finanslovsløft.  
 
I det herværende kapitel undersøges det, i hvilket omfang det 2010 til 2019 udviklede 

ressourceefterslæb for kommunal velfærdsservice ændres af kommuneaftale 2020, 

2021 og 2022 først i sig selv betragtet og dernæst inkl. finanslovsaftale 2020 og 2021. 

 

Som anført foran udgjorde det samlede efterslæb for kommunal velfærdsservice i 

forhold til det umiddelbare demografiske træk i perioden 2010 – 2019 i alt 15 mia. kr. 

 

I første afsnit analyseres, hvorledes efterslæbet i forhold til det UMIDDELBARE 

demografiske træk påvirkes af kommuneaftale 2020, 2021 og 2022 i sig selv 

betragtet. 

 

Og i andet afsnit kortlægges tilsvarende, hvorledes efterslæbet i forhold til det 

UMIDDELBARE demografiske træk påvirkes af kommuneaftale 2020 – 2022 inkl. 

løft i finanslovsaftale 2020 og 2021. 

 

 

 

10.1. Effekt på efterslæbet 2010 – 2019 i forhold til 

UMIDDELBART demografisk træk af kommuneaftalerne 

2020 – 2022 i sig selv betragtet. 

 

I det følgende afsnit undersøges først, hvorledes efterslæbet 2010 – 2019 i forhold til 

umiddelbart demografisk træk påvirkes først af kommuneaftalerne 2020 og 2021 og 

dernæst af den aktuelle kommuneaftale for 2022. 
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10.1.1. Effekt på efterslæbet 2010 – 2019 af kommuneaftalerne 2020 

og 2021 i sig selv betragtet. 

Jf. foran løftedes i kommuneaftalen for 2020 336 reelt den kommunale serviceramme 

med 1,7 mia. kr 337, hvilket svarede til en realvækst i det offentlige forbrug til 

kommunal velfærdsservice på 0,7 procent 338 (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 – i sig selv betragtet - til at indhente efterslæbet med lidt over ½ 

mia. kr. 339 

Som tidligere beskrevet udgjorde i kommuneaftalen for 2021 340 i sig selv det reelle 

løft af den kommunale serviceramme for 2021 i alt 1,5 mia. kr.  341 Dette udgjorde 

halvanden gang af det umiddelbare demografiske træk i den kommunale sektor i 

2020 på 1 mia. kr. Kommuneaftalen for 2021 bidrog således – i sig selv betragtet - til 

at indhente efterslæbet med lidt over 0,5 mia. kr. 342 

 

 
336) 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  

337) Jf. Finansministeriet: Faktaark om kommunernes service – og anlægsudgifter, tabel 1. 08.06.21. 

https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf  

338) 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  

339) 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. 

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

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

341) Jf. Finansministeriet: Faktaark om kommunernes service – og anlægsudgifter, tabel 1. 08.06.21. 

https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf  

342) 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.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/kommunerne-faar-2-komma-2-mia-mere-til-velfaerd-i-2020
https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
https://fm.dk/media/18036/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
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Tabel: Reelt løft i kommuneaftalerne 2020-2021 343 i sig selv betragtet sammenlignet 

med årlig vækst i det umiddelbare demografiske træk i perioden 2020 – 2021 344 i 

mia. kr. (2020 – priser).  

Mia. kr. 2020 2021 2020-2021 

I alt (akk) 

Umiddelbart dem. træk - 1 1 2 

Reelt løft i kommuneaftale 1,7 1,5 3,2 

Difference (Overskud = +, underskud = -) +0,7 +0.5 +1,2 

 

Hermed reducerede kommuneaftalerne for 2020 og 2021 således i sig selv 

betragtet efterslæbet i forhold til umiddelbart dem. træk med samlet +1,2 mia. kr.  

 

Figur: Søjle 1: Efterslæb 2010 - 2019 345 og indhentet efterslæb i forhold til 

umiddelbart demografisk træk 2020 – 2021 for offentligt forbrug til 

velfærdsservice i kommunerne – effekt af kommuneaftalerne 2020-2021 i sig selv. 

Søjle 2: Efterslæbet i f.t. umidb. dem. træk pr. 2021. Mia. kr, årets priser.  
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343) Jf. Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020. 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf  og Aftale om S – regeringen og KL om 

kommunernes økonomi for 2020. https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf  og 

344) 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. 

345) 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 

Søjle 1 Søjle 2 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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10.1.2. Effekt på efterslæbet 2010 – 2019 ift. UMIDDELBART 

demografisk træk af kommuneaftalen 2022 i sig selv betragtet. 

 

 

Som foran anført indebar kommuneaftalen for 2022 i sig selv et reelt løft for de 

kommunale serviceudgifter på 1,4 mia. kr. 346 

Dette udgjorde kun lidt mere end det umiddelbare demografiske træk i den 

kommunale sektor i 2022 på 0,5 procent svarende til 1,25 mia. kr. 347 

Tabel: Reelt løft i kommuneaftalen 2022 348sammenlignet med årlig vækst i det 

umiddelbare demografiske træk for offentligt forbrug til velfærdsservice i kommuner 

i 2022 i mia. kr. (2022 – priser). 349 

 

Mia. kr. 2022 

Umiddelbart dem. træk - 1,25 

Reelt løft i kommuneaftale 1,4 

Difference (Overskud = +, underskud = -) +0,15 

 

Kommuneaftalen for 2022 bidrog nærmere bestemt – i sig selv betragtet – således 

kun til at reducere efterslæbet pr. 2021 med + 0,15 mia. kr. fra – 12,6 mia. kr. til – 

12,45 mia. kr. 

 

 

 
346) Jf. Kommuneaftalen, s. 3 – tabel 1. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-

kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/ 

347) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

348) Jf. aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022. 

https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf  

349) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
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Figur: Søjle 1: Efterslæb i forhold til umiddelbart demografisk træk pr. 2021 350 og 

effekt af kommuneaftalen 2022 i sig selv 351. Søjle 2: Efterslæbet fra og med 

kommuneaftale 2022. Mia. kr, årets priser.  
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350) 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 

351) Jf. aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022. 

https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf  

Søjle 1 Søjle 2 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://fm.dk/media/24828/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2022.pdf
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10.2. Effekt på efterslæbet 2010 – 2019 i forhold til 

UMIDDELBART demografisk træk af kommuneaftalerne 

2020 – 2022 inkl. løft fra finanslovsaftaler. 

 
I det følgende afsnit undersøges først, hvorledes efterslæbet 2010 – 2019 i forhold til 

umiddelbart demografisk træk påvirkes først af kommuneaftalerne 2020 og 2021 inkl. 

finanslovsløft og dernæst, hvorledes det påvirkes af den aktuelle kommuneaftale for 

2022, når hidtidige finanslovsløft også indregnes heri. 

 

 

10.2.1. Effekt på efterslæbet 2010 – 2019 af kommuneaftalerne 2020 

og 2021 inkl. finanslovsløft i FL 20 + FL 21. 

 
Jf. foran gav kommuneaftalerne inkl. finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 et pænt 

bidrag til samlet at løfte velfærden og dermed et ikke uvæsentligt bidrag til at 

indhente efterslæbet fra 2010 til 2019 for den kommunale velfærdsservice i 

forhold til det umiddelbare demografiske træk. 

Jf. foran gav økonomiaftalen for 2020 med kommunerne reelt et løft på 1,7 mia, kr., 

men det øgedes gennem finanslovsaftalen for 2020 – som tidligere beskrevet – af et 

yderligere løft til kommunal velfærdsservice på op mod samlet 0,8 mia. kr. i 2020. 352 

Det samlede løft for den kommunale velfærd i 2020 løb således op i 1,7 mia. kr 

(kommuneaftalen) + 0,8 mia. kr. (FL20) = 2,5 mia. kr. 

Hvad angår 2021 indebar økonomiaftalen med kommunerne – jf. foran - i sig selv 

betragtet et noget lavere løft end i 2020, nemlig ”kun” 1,5 mia. kr. 353. 

 
352) 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 

353) Jf. Finansministeriet: Faktaark om de kommunale service og anlægsudgifter, tabel1. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-

kroner/  

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/09/kommunerne-faar-2-komma-2-mia-mere-til-velfaerd-i-2020
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
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Men som foran anført havde finanslovsaftalerne for de foregående år 2020 og 2021 til 

gengæld afsat betydelige midler til løft af den kommunale velfærd. På finansloven for 

2020 blev der gennem finanslovsaftalen blev afsat penge til et samlet yderligere løft 

af den kommunale velfærd på 1,0 mia. kr. i 2021. Hertil kom, at der også over 

finansloven for 2021 tilførtes kommunerne yderligere midler til service, nærmere 

bestemt 0,6 mia. kr 354.  

Inkl. både økonomiaftalen for 2021 og finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 

indebærer dette et samlet løft til den kommunale velfærd i 2021 med 1,5 mia. kr 

(kommuneaftalen) + 1,0 mia. kr. (FL 20) + 0,6 mia. kr (FL 21) = 3,1 mia. kr.  

Dette udgjorde en hel de mere end det umiddelbare demografiske træk i den 

kommunale sektor i 2022 på 0,5 procent svarende til 1,25 mia. kr. 355 

 

Tabel: Reelt løft i kommuneaftalerne 2020-2021 i sig selv betragtet sammenlignet 

med årlig vækst i det umiddelbare demografiske træk for offentligt forbrug til 

velfærdsservice i kommuner i perioden 2020 – 2021 i mia. kr. (2020 – priser). 356 

Mia. kr. 2020 2021 2020-2021 

I alt (akk) 

I. Umiddelbart dem. træk - 1 1 2 

II. Reelt løft i kommuneaftale 1,7 1,5 3,2 

III. Yderligere løft over FL 20 og FL 21 0,8 1,6 2,4 

Difference II + III – I  

(Overskud = +, underskud = -) 

+1,5 +2,1 +3,6 

 
354) Jf. S – regeringen, Radikale Venstre, SF, EL og Alternativet: Finanslovsaftalen for 2021, s. 6. 

https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf  

Og jf. Faktaark til finanslovsaftalen for 2021 om flere hænder og højere faglighed i ældreplejen. 

https://fm.dk/media/18527/faktaark_flere-haender-og-hoejere-faglighed-i-aeldreplejen_a.pdf  

355) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

356) 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://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf
https://fm.dk/media/18527/faktaark_flere-haender-og-hoejere-faglighed-i-aeldreplejen_a.pdf
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
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Hermed reducerede kommuneaftalerne for 2020 og 2021 således i sig selv + 

finanslovsløft efterslæbet i forhold til umiddelbart dem. træk med samlet +3,6 

mia. kr. fra ultimo 2019 – 15 mia. kr. til ved udgangen af 2021 at udgøre – 11,4 

mia. kr. 

 

Figur: Søjle 1: Efterslæb 2010 -2019 og indhentet efterslæb2020 - 2021 i forhold 

til umiddelbart demografisk træk – effekt af kommuneaftalerne 2020 og 2021 

samt yderligere løft fra FL 20 og FL 21 i disse år. Søjle 2: (Netto)efterslæb 

pr.ult.2021. Mia. kr, årets priser.357 
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357) 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 

Søjle 1 Søjle 2 

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


162 
 

10.2.2. Effekt på efterslæbet 2010 – 2019 ift. UMIDDELBART 

demografisk træk af kommuneaftalen 2022 inkl. finanslovsbidrag. 

 

 

Som foran anført indebar kommuneaftalen for 2022 i sig selv et reelt løft for de 

kommunale serviceudgifter på 1,4 mia. kr. 358 359. 

Men – som beskrevet - har finanslovsaftalerne for de foregående år 2020 og 2021 har 

til gengæld afsat midler til løft af den kommunale velfærd. På finansloven for 2020 

blev der gennem finanslovsaftalen blev afsat penge til et samlet yderligere løft af den 

kommunale velfærd på 1,4 mia. kr. i 2021. Hertil kom, at der også over finansloven 

for 2021 tilførtes kommunerne yderligere midler til service, nærmere bestemt 0,6 

mia. kr., jf. foran 360.  

Inkl. både økonomiaftalen for 2022 og finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 

indebærer dette et samlet løft til den kommunale velfærd i 2021 med 1,4 mia. kr 

(kommuneaftalen) + 1,4 mia. kr. (FL 20) + 0,6 mia. kr (FL 21) = 3,4 mia. kr. 

Dette udgjorde en hel de mere end det umiddelbare demografiske træk i den 

kommunale sektor i 2022 på 0,5 procent svarende til 1,25 mia. kr. 361 

 

 

 

 

 
358) Jf. Kommuneaftalen, s. 3 – tabel 1. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-

kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/ 

359) Jf. Finansministeriet: Faktaark om de kommunale service og anlægsudgifter, tabel1. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-

kroner/  

360) Jf. S – regeringen, Radikale Venstre, SF, EL og Alternativet: Finanslovsaftalen for 2021, s. 6. 

https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf  

Og jf. Faktaark til finanslovsaftalen for 2021 om flere hænder og højere faglighed i ældreplejen. 

https://fm.dk/media/18527/faktaark_flere-haender-og-hoejere-faglighed-i-aeldreplejen_a.pdf  

361) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf
https://fm.dk/media/18527/faktaark_flere-haender-og-hoejere-faglighed-i-aeldreplejen_a.pdf
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf


163 
 

Tabel: Reelt løft i kommuneaftalen 2022 sammenlignet med årlig vækst i det 

umiddelbare demografiske træk for offentligt forbrug til velfærdsservice i kommuner 

i 2022 i mia. kr. (2022 – priser). 362 

Mia. kr. 2022 

I. Umiddelbart dem. træk - 1,25 

II. Reelt løft i kommuneaftale 1,4 

III. Yderligere løft over finanslovene 

2020 og 2021 

2,0 

Difference II + III – I 

(Overskud = +, underskud = -) 

+2,15 

 

Kommuneaftalen for 2022 + finanslovsløftene i 2022 fra FL20 og FL 21 bidrog 

således til at reducere efterslæbet pr. 2021 på – 11,4 mia. kr. med yderligere + 2,15 

mia. kr. i 2022 til – 9,25 mia. kr. 

Figur: Søjle 1: Efterslæb pr.2019 og indhentet efterslæb 2020-2022 i forhold til 

umiddelbart demografisk træk– effekt af kommuneaftalen 2022 + finanslovsløft i 

2022 fra FL 20 og FL 21. Søjle 2: (Netto) efterslæb efter ØA 22. Mia. kr, årets 

priser.363 
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362) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

363) 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 

Søjle 1 Søjle 2 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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10.3. Status pr. medio 2022 for efterslæbet 2010 – 2019 i 
forhold til UMIDDELBART demografisk træk. 
 

For den samlede periode 2010 – 2022 betyder dette, at efterslæbet for kommunal 

velfærdsservice i forhold til umiddelbart demografisk træk i denne periode er blevet 

mere end indhentet med kommuneaftalerne 2020 til 2021, inkl. de yderligere løft for 

sundhedsområdet i FL 20 og FL 21 

Samlet løftes det offentlige forbrug til velfærd i kommunerne gennem såvel 

kommuneaftaler 2020 til 2021 såvel gennem finanslovsløft (FL 19, navnlig FL 20 og 

FL21) med ialt + 8,2 mia. kr. i forhold til akkumuleret umiddelbart demografisk træk 

2020 til 2022 på 3 mia. kr. 

 

Tabel: Reelt løft i kommuneaftalerne 2020 til 2022, inkl. løft i denne periode fra 

FL19 -21. sammenlignet med årlig vækst i det umiddelbare demografiske træk for det 

regionale sundhedsområde i 2020 - 2022 i mia. kr. (2022 – priser). 364 

 

Mia. kr. 2020- 2022 

I. Umiddelbart dem. træk - 3,25 

II. Reelt løft i kommuneaftaler 2020 til 

2022 

4,6 

III. Yderligere finanslovsløft i FL 20 – 

21 

4,4 

Difference II + III – I 

(Overskud = +, underskud = -) 

+5,75 

 

Hermed indebærer de samlede hidtidige løft i 2020 til 2022 i kommuneaftaler inkl. 

løft for kommunal velfærdsservice i FL 20 – FL 21 på i alt + 5,75 mia. mere end det 

 
364) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf


165 
 

fulde demografiske træk, at efterslæbet i 2019 fra perioden 2010 til 2019 på – 15 mia. 

kr.  reduceres til - 9,25 mia. kr. 

 

 

Figur:  Efterslæb for kommunal velfærdsservice 2010 – 2019 365, samlet løft 2020 366, 

2021 367  og 2022, inkl. yderligere løft i FL 20 og Fl 21 og resterende efterslæb pr. 

medio 2022, mia. kr. (2022 – priser)368
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365) Kilde: Egen beregning jf. foran. 

366) 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  

367 ) 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/  

368) 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/


166 
 

 

Kap. 11: Kommuneaftalernes betydning for ressource-
efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk – isoleret 
set og inkl. finanslovsløft.  
 
 

I det herværende kapitel undersøges det, i hvilket omfang det 2010 til 2019 udviklede 

ressourceefterslæb for kommunal velfærdsservice i forhold til fuldt demografisk træk 

ændres af kommuneaftale 2020, 2021 og 2022 først i sig selv betragtet og dernæst 

inkl. finanslovsaftale 2020 og 2021. 

 

Som anført foran udgjorde det samlede efterslæb for kommunal velfærdsservice i 

forhold til fuldt demografisk træk i perioden 2010 – 2019 i alt 30 mia. kr. 

 

I første afsnit analyseres, hvorledes efterslæbet i forhold til det FULDE demografiske 

træk påvirkes af kommuneaftale 2020 - 2022 i sig selv betragtet. 

 

Og i andet afsnit kortlægges tilsvarende, hvorledes efterslæbet i forhold til det 

FULDE demografiske træk påvirkes af kommuneaftale 2020 – 2022 inkl. løft i 

finanslovsaftale 2020 og 2021. 

 

 

 

 

11.1. Effekt på efterslæbet 2010 – 2019 i forhold til FULDT 

demografisk træk af kommuneaftalerne 2020 til 2022 i sig 

selv. 
 

I dette afsnit analyseres, hvorledes efterslæbet i forhold til det FULDE demografiske 

træk påvirkes af kommuneaftale 2020, 2021 og 2022 i sig selv betragtet. 

 

Ført undersøges, hvorledes efterslæbet 2010 – 2019 i forhold til det fulde 

demografiske træk påvirkes af kommuneaftalerne for 2020 og 2021 – isoleret 

betragtet? 
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Og dernæst undersøges, hvilken effekt økonomi - aftalen for 2022 har på det herefter 

resterende efterslæb? 

 

 

 

11.1.1. Effekt på efterslæbet 2010 – 2019 i forhold til fuldt 

demografisk træk af kommuneaftalerne for 2020 og 2021 i sig selv 

betragtet. 

 

Jf. foran var det reelle løft for den kommunale serviceramme i 2020 1,7 mia. kr 369. 

Dette udgjorde ”kun” henimod halvdelen af det dobbelte af det fulde demografiske 

træk for den kommunale sektor i 2020 på 3 mia. kr svarende til en stigning på 1,1 

procent. 370  

Kommuneaftalen for 2020 bidrog således – i sig selv betragtet – ikke til at indhente 

efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk, men tværtimod til at øge dette med - 

1,3 mia. kr.  

Hvad angår økonomiaftalen for 2021 var det reelle løft af den kommunale 

serviceramme endnu mindre – nærmere bestemt 1,5 mia. kr.  371 

Dette udgjorde kun halvdelen af det fulde demografiske træk i den kommunale sektor 

i året på 3 mia. kr.  

Kommuneaftalen for 2021 bidrog således – i sig selv betragtet – heller ikke til at 

indhente efterslæbet i forhold til fuld demografisk træk, der også i 2021 udgjorde 3 

mia.kr. 372   

Efterslæbet voksede derfor også i 2021 – denne gang med - 1,5 mia. kr.  

 
369) Jf. Finansministeriet: Faktaark om kommunernes service – og anlægsudgifter, tabel 1. 08.06.21. 

https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf  

370) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

371) Jf. Finansministeriet: Faktaark om kommunernes service – og anlægsudgifter, tabel 1. 08.06.21. 

https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf  

372) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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Tabel: Reelt løft i kommuneaftalerne 2020-2021 i sig selv betragtet sammenlignet 

med årlig vækst i det fulde demografiske træk for offentligt forbrug til 

velfærdsservice i kommuner i perioden 2020 – 2021 i mia. kr. (2020 – priser). 373 

 

Mia. kr. 2020 2021 2020-2021 akk. 

Fuldt dem. træk - 3 3 6 

Reelt løft i kommuneaftale 1,7 1,5 3,2 

Difference (Overskud = +, underskud = -) -1,3 -1.5 -2,8 

 

Hermed reducerede kommuneaftalerne for 2020 og 2021 således i sig selv 

betragtet ikke efterslæbet i forhold til fuldt dem. træk. Dette voksede tværtimod 

med samlet - 2,8 mia. kr. til i alt pr. 2021 – 32,8 mia. kr. 

 

Figur: Søjle 1: Efterslæb 2010 – 2019 og indhentet efterslæb 2020-2021 i forhold til 

fuldt demografisk træk 374 – effekt af kommuneaftalerne 2020-2021 i sig selv. Søjle 

2: (Netto)efterslæb pr. ult.2021.  Mia. kr, årets priser.375 
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373) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

374) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

375) 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 

Søjle 1 Søjle 2 

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
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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11.1.2. Effekt af kommuneaftalen for 2022 på efterslæbet pr. 2021 ift. 

fuldt demografisk træk. 

 

Som foran anført indebar kommuneaftalen for 2022 i sig selv et reelt løft for de 

kommunale serviceudgifter på 1,4 mia. kr. 376 

I forhold til det gennemsnitlige årlige fulde demografiske træk i disse år på 3 mia. kr. 

medfører kommuneaftalen for 2022 i sig selv, at efterslæbet vokser med yderligere -

1,6 mia. kr. i 2022. 

 

Tabel: Reelt løft i kommuneaftalen 2022 sammenlignet med det fulde demografiske 

træk for offentligt forbrug til velfærdsservice i kommuner i 2022 i mia. kr. (2022 – 

priser). 377 

Mia. kr. 2022 

1. Fuldt dem. træk - 3 

II. Reelt løft i kommuneaftale 1,4 

Difference II + III – I (Overskud = +, underskud = -) -1,6 

  

Dette indebærer at ressourceefterslæbet for det offentlige forbrug til velfærdsservice i 

kommunerne fra pr.2021 at udgør -32,8 vokser til pr. 2022 at løbe op i -34,4 mia. kr. 

 

 

 

 

 

 

 
376) Jf. Kommuneaftalen, s. 3 – tabel 1. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-

kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/ 

377) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
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Figur: Søjle 1: Efterslæb 2010 – 2019 i forhold til fuldt demografisk træk 378 og 

effekt af kommuneaftalen 2022 i sig selv.  Søjle 2: (Netto)efterslæb fra og med ØA22 

Mia. kr, årets priser.379 
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378) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

379) 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 

Søjle 1 Søjle 2 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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11.2. Effekt på efterslæbet 2010 – 2019 i forhold til FULDT 

demografisk træk af kommuneaftalerne 2020 til 2022 inkl. løft 

i finanslovsaftalerne. 

 

Dette billedes ændres dog, hvis vi indregner effekten af løftene i Finanslovsaftalerne. 

 

 

11.2.1. Effekt af kommuneaftalerne for 2020 og 2021 inkl. løft fra FL 

20 og Fl 21 på efterslæbet pr. 2021 ift. fuldt demografisk træk. 

 

Jf. foran var det reelle løft for den kommunale serviceramme i 2020 1,7 mia. kr 380. 

Hertil kom i finansloven for 2020 et yderligere løft til kommunal velfærd på +0,8 

mia. kr. Kommuneaftalen for 2020 bidrog således, inkl. finanslovsløft, stadig ikke til 

at indhente efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk på 3 mia. kr, idet 

efterslæbet – trods finanslovsløft – voksede med – 0,5 mia. kr.  

Hvad angår økonomiaftalen for 2021 var det reelle løft af den kommunale 

serviceramme endnu mindre – nærmere bestemt 1,5 mia. kr.  381 Hertil kom – jf. foran 

– yderligere løft i 2021 fra finansloven for 2020 på 1 mia. kr og et yderligere løft i 

2021 fra finanslovsaftalen for 2021 på 0,6 mia. kr, altså yderligere finanslovsløft på i 

alt 1,6 mia, kr, 

Kommuneaftalen for 2021 inkl. finanslovsløft, løftede således den kommunale 

velfærd med i alt 3,1 mia. kr, hvilket matchede det fulde demografiske træk på 3 mia. 

kr.  

Efterslæbet reduceredes derfor i 2021 med +0,1 mia. kr.  

 

 

 

 
380) Jf. Finansministeriet: Faktaark om kommunernes service – og anlægsudgifter, tabel 1. 08.06.21. 

https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf  

381) Jf. Finansministeriet: Faktaark om kommunernes service – og anlægsudgifter, tabel 1. 08.06.21. 

https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf  

https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf
https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf
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Tabel: Reelt løft i kommuneaftalerne 2020-2021 i sig selv betragtet sammenlignet 

med årlig vækst i det fulde demografiske træk for offentligt forbrug til 

velfærdsservice i kommuner i perioden 2020 – 2021 i mia. kr. (2020 – priser). 382 

 

Mia. kr. 2020 2021 2020-2021 akk. 

I. Fuldt dem. træk - 3 3 6 

II. Reelt løft i kommuneaftale 1,7 1,5 3,2 

III. Yderligere finanslovsløft 0,8 1.6 2,4 

Difference II+III-1  

(Overskud = +, underskud = -) 

-0,5 0,1 -0,4 

 

Da efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk imidlertid voksede mere i 2020 

end det faldt i 2021, blev resultatet pr. 2021 en samlet mindre forøgelse af efterslæbet 

med -0,4 mia. kr. fra -30 mia. kr. til i alt –30,4 mia. kr. 

 

 

 

11.2.1. Effekt af kommuneaftalen for 2022 på efterslæbet pr. 2022 ift. 

fuldt demografisk træk. 

 

Som foran anført indebar kommuneaftalen for 2022 i sig selv et reelt løft for de 

kommunale serviceudgifter på 1,4 mia. kr. 383Men – som beskrevet - har 

finanslovsaftalerne for de foregående år 2020 og 2021 har til gengæld afsat midler til 

løft af den kommunale velfærd, idet de nærmere bestemt løftede den kommunale 

velfærd med 1,6 mia. kr. 384.  

 
382) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

383) Jf. Kommuneaftalen, s. 3 – tabel 1. https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-

kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/ 

384) Jf. S – regeringen, Radikale Venstre, SF, EL og Alternativet: Finanslovsaftalen for 2021, s. 6. 

https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf  

Og jf. Faktaark til finanslovsaftalen for 2021 om flere hænder og højere faglighed i ældreplejen. 

https://fm.dk/media/18527/faktaark_flere-haender-og-hoejere-faglighed-i-aeldreplejen_a.pdf  

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-kommunerne-styrker-velfaerden-med-1-4-mia-kroner/
https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning_a.pdf
https://fm.dk/media/18527/faktaark_flere-haender-og-hoejere-faglighed-i-aeldreplejen_a.pdf
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Inkl. både økonomiaftalen for 2022 og finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 

indebærer dette et samlet løft til den kommunale velfærd i 2021 med 1,4 mia. kr 

(kommuneaftalen) + 1,4 mia. kr. (FL 20) + 0,6 mia. kr (FL 21) = 3,4 mia. kr. 

Dette samlede løft i 2022 overstiger således det fulde demografiske træk i den 

kommunale sektor i 2022 på 3 mia. kr. 385 med +0,4 mia. kr. 

 

Tabel: Reelt løft i kommuneaftalen 2022 sammenlignet med det fulde demografiske 

træk for offentligt forbrug til velfærdsservice i kommuner i 2022 i mia. kr. (2022 – 

priser). 386 

Mia. kr. 2022 

1. Fuldt dem. træk - 3 

II. Reelt løft i kommuneaftale 1,4 

III. Yderligere finanslovsløft 2,0 

Difference II + III – I (Overskud = +, underskud = -) +0,4 

 

Mens således kommuneaftalerne for 2020-2021 + finanslovsløftene i 2022 fra FL20 

og FL 21 øger efterslæbet i forhold til det fulde demografiske træk med – 0,4 mia. kr. 

i alt (_0,5+0,1), bidrager kommuneaftalen for 2022 inkl. løft i 2022 fra FL20 og Fl21 

således til at reducere efterslæbet med + 0,4 mia. kr. Frem og tilbage er som bekendt 

lige langt. Kommuneaftalerne 2020 – 2022 + finanslovsløft fra FL20 og Fl21 forøger 

på den ene side ikke efterslæbet, men reducerer det på den anden side heller ikke. Det 

forbliver uændret – 30 mia. kr. 

 

 

 

 

 

 

 
385) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

386) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
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Figur: Søjle 1: Efterslæb 2019 387 og indhentet efterslæb 2020 - 2022 i forhold til 

fuldt demografisk træk 388 – effekt af kommuneaftalerne 2020 til 2022, inkl. løft fra 

FL 20 og FL 21. Søjle 2: Restefterslæb efter ØA 22. Mia. kr, årets priser.  
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387) 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 

388) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

Søjle 1 Søjle 2 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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11.3. Status pr medio 2022 for efterslæb 2010 - 2019 i forhold til 
FULDT demografisk træk. 
 

Hvor efterslæbet for den samlede periode 2010 – 2022 i forhold til det umiddelbare 

demografiske træk som anført sidst i forrige kapitel er blevet en del reduceret, er 

billedet mere broget for efterslæbet, når det sammenlignes med det fulde 

demografiske træk.  

Det årlige gennemsnitlige fulde demografiske træk for kommunerne i perioden 2020 

til 2025 udgør ifølge Finansministeriet 3 mia. kr. eller for hele perioden 2020 til 2022 

akkumuleret i alt 9 mia. kr 

Dette skal sammenholdes med for det første et løft for kommunale velfærdsservice 

gennem kommuneaftalerne for 2020 til 2020 i sig selv på – jf. foran – + 4,6 mia. kr. 

Og dernæst for et løft for kommunale velfærdsservice i FL 20 til Fl 22 på – jf., foran 

– i alt 4,4 mia. kr.  

Tabel: Reelt løft i kommuneaftalerne 2020 til 2022, inkl. løft i denne periode fra 

FL19 -21 sammenlignet med årlig vækst i det fulde demografiske træk offentligt 

forbrug i kommunerne 2020 - 2022 i mia. kr. (2022 – priser). 389 

 

Mia. kr. 2020- 2022 

I. Fuldt dem. træk - 9 

II. Reelt løft i regionsaftaler 2020 til 

2022 

4,6 

III. Yderligere finanslovsløft i FL 19 – 

21 

4,4 

Difference II + III – I 

(Overskud = +, underskud = -) 

0 

 
389) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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Dette betyder, at efterslæbet for det offentlige forbrug i kommunerne i forhold til det 

fulde demografisk træk i perioden 2020 til 2022 gennem kommuneaftalerne + 

yderligere løft over FL 20 til FL21 er uændret fra i 2019 at udgør – 30 mia. kr. til i 

2022 efter ØA22 at udgøre – 30 mia. kr. 

Figur:  Efterslæb for kommunal velfærdsservice 2010 – 2019 390, fuldt demografisk 

træk 2020 til 2022, samlet løft 2020 391, 2021 392  og 2022, inkl. yderligere løft i FL 

20 og Fl 21 og restefterslæb pr. medio 2022, mia. kr. (2022 – priser) 393  

 

-30

-9

9

-30-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

Efterslæb 2010 - 2019 Fuldt dem. Træk 2020 -

2022

Løft ØA 20 - 22 og FL20-21 Netto efterslæb medio

2022 efter ØA22

 

 

 
 

390) Kilde: Egen beregning jf. foran. 

391) 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  

392 ) 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/  

393) 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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Kap. 12: Risiko for merbesparelser i kommunerne i 2022?  
 

Noget, som imidlertid kan forringe både de i økonomi - aftalen for 2022 og det i 

finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 aftalte løft for den kommunale velfærd er 

merbesparelser i kommunerne. 

 

En ting er nemlig, hvad regeringen budgetterer med på finansloven for 2019, men en 

ganske anden ting er, hvad det offentlige regnskab navnlig i kommunerne ved 

slutningen af 2019 udviser.  

 

Løftet i kommuneaftalen for 2021 og dermed løftet i det samlede offentligt forbrug i 

2021 risikerer nemlig at blive forringet af merbesparelser i kommunerne, som 

kommer for dagens lys, når det kommunale regnskab offentliggøres foråret 2022.  

 

12.1. Budgetlovens spændetrøje og dummebøder presser kommunerne 

til merbesparelser. 

 

Det skyldes regeringens sanktionssystem overfor regioner og kommunerne, der nu er 

indeholdt i Budgetloven. Disse sanktioner indebærer, at kommunernes straffes 

økonomisk både, hvis de budgetterer med mere end den aftalte ramme og igen, hvis 

de dernæst regnskabsmæssigt bruger mere end det budgetterede. 394 

 

Det har ført til omfattende merbesparelser i kommunerne i perioden 2010 til 2020.395 

Sammenlagt over hele perioden har kommunerne allerede ved 

budgetlægningen på serviceområdet i forhold til rammerne yderligere sparet i 

alt op mod 9 ½ mia. kr. fra 2010 til 2020 (2020 – niveau). 396 

 
394) Jf. Løvgren, Mette: Kommunale institutioner tør ikke bruge deres penge. FTF, juni 2013.  

395) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport 1 ud af 3): Udhulingen af velfærdsservice.  

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

396 ) Kilde: FIU 2018 - 2019 - Aktstykke 162 § 7 Bilag 2 Endeligt svar på spørgsmål 13, side 2, tabel 1 
https://www.ft.dk/samling/20182/aktstykke/Aktstk.162/bilag/2/2078988.pdf   
  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://www.ft.dk/samling/20182/aktstykke/Aktstk.162/bilag/2/2078988.pdf
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Endnu mere betydningsfuldt har det imidlertid været, at de skrappe økonomiske 

sanktioner for det andet har tvunget kommunerne til systematisk at underforbruge i 

løbet af året – dvs. i regnskabet - for ikke at risikere at udløse regnskabssanktionen. 

Hermed låses kommunerne fast i underforbrug år efter år.  

Sammenlagt over hele perioden har det i regnskabet for serviceområdet ført til 

yderligere merbesparelser på 27 mia. kr. i perioden fra og med 2010 til og med 2020. 
397.  

Det er bemærkelsesværdigt at merbesparelsen i regnskabet for 2020 ifølge 

kommunernes foreløbige regnskaber tegner til at blive hele 2,7 mia. kr. 398Gentager 

dette sig i 2022, vil løftet for velfærden i kommuneaftalen blive helt ædt op af 

merbesparelser og en god del af løftet i 2022 fra finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 

vil ryge samme vej. 

Figur: Årlig merbesparelse på driftsbudgettet i kommunerne 2010 til 2020 – 

mia. kr., 2020 – niveau. 399 
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397 ) Kilde: FIU 2018 - 2019 - Aktstykke 162 § 7 Bilag 2 Endeligt svar på spørgsmål 13, side 2, tabel 1 
https://www.ft.dk/samling/20182/aktstykke/Aktstk.162/bilag/2/2078988.pdf   
  
398) Jf. Risager, Peter: Kommunerne sparede 2,7 mia. kr. på service i 2020. NB- Økonomi, 15.03.21 

https://www.nb-okonomi.dk/2021/03/15/kommunerne-sparede-37-milliarder-paa-service-i-2020/  

399 ) Kilde til 2010 til 2019: FIU 2018 - 2019 - Aktstykke 162 § 7 Bilag 2 Endeligt svar på spørgsmål 13, side 2, tabel 1 
https://www.ft.dk/samling/20182/aktstykke/Aktstk.162/bilag/2/2078988.pdf   
Kilde til 2020: Risager, Peter: Kommunerne har brugt færre penge på velfærd i 2020. NB – Økonomi, 23.04.21 
https://www.nb-nyt.dk/2021/04/23/58174/nye-regnskaber-kommunerne-har-brugt-faerre-penge-paa-velfaerd-i-
2020/  
  

https://www.ft.dk/samling/20182/aktstykke/Aktstk.162/bilag/2/2078988.pdf
https://www.nb-okonomi.dk/2021/03/15/kommunerne-sparede-37-milliarder-paa-service-i-2020/
https://www.ft.dk/samling/20182/aktstykke/Aktstk.162/bilag/2/2078988.pdf
https://www.nb-nyt.dk/2021/04/23/58174/nye-regnskaber-kommunerne-har-brugt-faerre-penge-paa-velfaerd-i-2020/
https://www.nb-nyt.dk/2021/04/23/58174/nye-regnskaber-kommunerne-har-brugt-faerre-penge-paa-velfaerd-i-2020/
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12.2. Budgetloven stadig ikke lempet. 

 

I deres 2025 plan 400  forud for valget i 2019 havde Socialdemokratiet lovet, at 

man ville lempe på Budgetloven ved at indføre flerårige budgetter, så 

kommunerne ikke fortsat knaldhårdt skal overholde en etårig ramme. 401  

MEN: En sådan lempelse af Budgetloven har imidlertid ikke vundet indpas i 

forbindelse med kommuneaftalen for 2021. Her gælder stadig de hidtidige hårde 

sanktioner ved overskridelse af skatte - og udgiftsrammer samt af udgiftsbudgetter, 

hvilket ovenikøbet er direkte indskrevet i aftalen. 

Dermed er der fortsat risiko for at kommunerne også i 2021 af frygt for 

”dummebøder” ved ramme - og budgetoverskridelser sparer mere i regnskabet end 

påkrævet og der er risiko for, at der også i 2021 – som i 2020 – kommer en 

merbesparelse på 2½ mia. kr.  

Det siger sig selv, at hvis der i 2022 kommer en tilsvarende merbesparelse, vil det 

mere end opæde løftet i kommuneaftalen i 2022 og der vil ikke længere være tale om, 

at kommuneaftalen for 2022 i sig selv på nogen som helst måde opfylder det 

umiddelbare demografiske træk, end ikke nominelt. Ligesom en stor del af løftet for 

den kommunale velfærd i 2022 inkl. finanslovsløft vil blive ædt op. 

Ligeledes vil indhugget i efterslæbet fra 2019 i forhold til umiddelbart demografisk 

træk blive væsentligt reduceret og efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk vil 

vokse. 

 
400) Jf. Socialdemokratiet: ”Gør gode tider bedre – socialdemokratiets 2025 plan”.  

https://www.socialdemokratiet.dk/media/8511/goer-gode-tider-bedre-for-alle.pdf  

401) Jf. Socialdemokratiets 2025 plan, s. 24 2. spalte for oven, 

https://www.socialdemokratiet.dk/media/8511/goer-gode-tider-bedre-for-alle.pdf  

https://www.socialdemokratiet.dk/media/8511/goer-gode-tider-bedre-for-alle.pdf
https://www.socialdemokratiet.dk/media/8511/goer-gode-tider-bedre-for-alle.pdf
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V: 
AFRUNDING: 

Skidt og kanel i 
kommuneaftalen  

for 2022. 
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Kap. 13: Godt og mindre godt i kommuneaftalen for 2022 
og graden af opfyldelse af ”Forståelsespapiret”.  
 
Dette kapitel bringes som oversigt forrest i rapporten i ”Resumeet” under 

”Konklusion”, afsnit 2 og 3. 
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Illustration: Regionsaftale for 2022 fremlægges. 
402 

 

 

 
402 ) Kilde https://www.berlingske.dk/politik/regioner-og-regering-indgaar-aftale-med-lille-loeft-til-sygehuse 

https://www.berlingske.dk/politik/regioner-og-regering-indgaar-aftale-med-lille-loeft-til-sygehuse
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Indledning til delrapport 2. 
 

I denne anden delrapprt behandles aftalen om regionernes økonomi for 2022. 403 

Denne delrapport er opbygget af 4 dele 

 

Del VI præsenterer regionsaftalen og sammenligner den med tidligere. 

Først redegøres i kap.14 for hovedlinjerne i regionsaftalen for 2022. Og dernæst 

sammenlignes i kap. 15 løftet i regionsaftalen for 2022 i sig selv med udgiftsbehovet 

Videre analyseres i kap. 16 løftet aftalen for 2022 med regionsaftalerne for 2021, 

2020 og 2019 – alle isoleret betragtet. Endelig sammenlignes i kap. 17 løftet i ØA 22 

igen med aftalerne i 19, 20 og 21 – nu inkl. yderligere løft af sundhedsområdet i 

finanslovene siden 2019. 

Del VII undersøger forhold mellem regionsaftale - ekskl. og inkl. finanslovsløft og så 

de demografiske træk. 

Først redegøres i kap. 18 for de demografiske udfordringer for det regionale 

sundhedsområde 2022 – 2025 og dernæst for de hermed forbundne demografiske 

træk for regionerne 2022 til 2025.  

Videre undersøges i kap. 19 forholdet mellem regionsaftalen for 2022 i sig selv 

betragtet og så de demografiske træk for 2022 for sundhedsområdet. Først undersøges 

dette for det umiddelbare demografiske træk og dernæst for det fulde demografiske 

træk. 

Endelig analyseres i kap. 20 forholdet mellem regionsaftalen for 2022, inkl. løft for 

regionernes sundhedsområde i finanslovsaftalerne for 2020 og 21 og så de 

demografiske træk for 2022 for sundhedsområdet, igen først, hvad angår det 

umiddelbare demografiske træk og dernæst, hvad angår det fulde demografiske træk. 

 

 
403) S – regeringen og Danske regioner: Aftale om regionernes økonomi for 2022, 09.06.21. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-

185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
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Del VIII undersøger forhold mellem regionsaftale, igen ekskl. og inkl. finanslovsløft 

og så ressourceefterslæbet 2010 - 2019. 

undersøges forholdet mellem regionsaftale - ekskl. og inkl. finanslovsløft og så de 

demografiske træk - først, hvad angår det umiddelbare demografiske træk og dernæst, 

hvad angår det fulde demografiske træk. 

Først redegøres i kap. 18 for de demografiske udfordringer for det regionale 

sundhedsområde 2022 – 2025 og dernæst for de hermed forbundne demografiske 

træk for regionerne 2022 til 2025.  

Videre undersøges i kap. 19 forholdet mellem regionsaftalen for 2022 i sig selv 

betragtet og så de demografiske træk for 2022 for sundhedsområdet. Igen først for det 

umiddelbare demografiske træk og dernæst for det fulde demografiske træk. 

Herefter analyseres i kap. 20 forholdet mellem regionsaftalen for 2022, inkl. løft for 

regionernes sundhedsområde i finanslovsaftalerne for 2020 og 21 og så det 

umiddelbare demografiske træk for 2022 for sundhedsområdet, først for 

regionsaftalerne i sig selv og dernæst inkl. finanslovsløft. 

Endelig analyseres i kap. 21 tilsvarende forholdet mellem regionsaftalen for 2022, 

inkl. løft for regionernes sundhedsområde i finanslovsaftalerne for 2020 og 21 og så 

det fulde demografiske træk for 2022 for sundhedsområdet, først for regionsaftalerne 

i sig selv og dernæst inkl. finanslovsløft. 

Endelig sammenfattes på anden delrapport i Del XI. 

I kap. 25 konkluderes vedr. skidt og kanel i kommuneaftalen for 2022 og opfyldelse 

eller ej af ”Forståelsespapiret”. Som foran anført bringes dette af oversigtsgrunde 

forrest i rapporten i det indledende ”Resume” under ”Konklusion”. 
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DEL VI:  
Præsentation af 
regionsaftalen 

2022: 
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Indledning til del V. 

 

 
I denne del præsenterer som foran anført regionsaftalen og sammenligner med 

tidligere regionsaftaler. 

 

Først redegøres i kap.14 for hovedlinjerne i regionsaftalen for 2022.  

Og dernæst sammenlignes i kap. 15 løftet i regionsaftalen for 2022 i sig selv med 

udgiftsbehovet  

Videre analyseres i kap. 16 løftet aftalen for 2022 med regionsaftalerne for 2021, 

2020 og 2019 – alle isoleret betragtet.  

Endelig sammenlignes i kap. 17 løftet i ØA 22 igen med aftalerne i 19, 20 og 21 – nu 

inkl. yderligere løft af sundhedsområdet i finanslovene siden 2019. 

 



189 
 

Kap 14. Hovedtræk i aftalen om regionernes økonomi for 
2022. 
 

I dette kapitel redegøres for hovedlinjerne i aftalen om regionernes økonomi for 2021 

mellem S – regeringen og Danske Regioner. 404 

 

Hovedpunkterne i regionsaftalen for 2022 er, hvad angår udgifter, følgende: 

 

• REGIONALE DRIFTSUDGIFTER løftes ifølge aftalen med+ 1,2 mia. kr, 405   

• EFFEKTIVISERING (I): Det hidtidige krav om årlige 

produktivitetsforbedringer på 2 % ophørte i 2019 406. Men til gengæld er 

indført et regionalt ”teknologibidrag”, som i 2022 lyder på 400 mio. kr., hvilket 

regionerne skal frigøre til øget behandlingskapacitet. 407 

 

• EFFEKTIVISERING (II): Endvidere skal regionerne i 2022 frigøre 276 mio. 

kr gennem bedre tilrettelæggelse af patientbehandlingen. Halvdelen beholdes i 

den enkelte region, resten går til ny sygehusaktivitet i regionerne som 

helhed.408  

 
404) S – regeringen og Danske regioner: Aftale om regionernes økonomi for 2022, s. 2 – nederst. 09.06.21. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-

185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/  

405) Jf. aftalen for 2022, s. 2 nederst 

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf  

406) Regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi for 2019 og aftalen for 2020, s. 3 øverst 

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf  

407) Jf. aftalen for 2022, s. 3 øverst 

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf 

408) Jf. aftalen for 2022, s. 3 – midten. 

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf
https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf
https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf
https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf
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• BESPARELSE: Regionerne skal reducere udgifterne til eksterne konsulenter 

med 100 mio. kr. i 2022, der anvendes til at øge behandlingskapaciteten. 409 

 

• REELT LØFT I FORHOLD TIL EFFEKTIVISERINGER: Da regionerne får 

lov til at beholde ovennævnte effektiviseringer og besparelser kan de ikke 

betegnes som en direkte besparelse, der medfører reduktioner i løftet. Netto 

løftes regionernes driftsramme hermed med 1,2 mia. kr. 410 

 

Til gengæld er det usikkert, hvorvidt effektiviseringerne faktisk realiseres, 

hvorfor beløbene herfra ikke på forhånd kan godskrives velfærden som et løft 

af behandlingskapaciteten. 

• OFFENTLIGT PRIVAT SAMARBEJDE: Der etableres en 

deponeringsfritagelsespulje på 200 mio. kr til sådanne projekter. 411 

• FINANSLOV: Hertil kommer, at regionerne gennem finanslovsaftalen for 

2020 over den statslige budgetteringsramme løftes med 600 mio. kr. årligt 

2020 til 2023 til styrket psykiatri og 300 mio. kr. i 2020 stigende til 600 mio. 

kr. årligt i 2021 til 2023 til flere sygeplejersker. 412  

• COVID – 19 UDGIFTER: Regionerne kompenseres i 2022 for knap 2,3 mia. 

kr. dækning af nettomerudgifter i 2020 til håndtering og bekæmpelse af Covid 

 
409) Jf. Aftalen om regionernes økonomi 2021, s. 4 øverst. 

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

410) Kilde: Egen beregning. 

411) Jf. aftalen for 2022, s. 4 – midten. 

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf 

412) 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/   

og jf. Pressemeddelelse fra Finansministeriet: Økonomi aftaler med regionerne løfter sundhedsområdet mm. 09.06.21. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-

185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/  

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.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://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
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– 19 og tilføres i alt godt 1, 7 mia. kr. i 2021 vedr afholdte udgifter i 

forbindelse med Covid 19 i 2021. 413 

• DE REGIONALE ANLÆGSUDGIFTER udgør 7,35 mia. kr. i 2022. 414 Heri 

er inkluderet forventede investeringer på 4 mia. i kvalitetsfondsbyggeri og et 

niveau for øvrige anlæg på 2½ mia. kr + 850 mio. kr. i diverse investeringer. 
415 

• ”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. Denne pulje udgør i 2022,6 mia. kr. 416 

• FLERE SYGEPLEJERSKER: Regeringen og regionerne skal løbende følge op 

på ansættelse af flere sygeplejersker. 417 

• PSYKIATRI: S- regeringen vil igangsætte et arbejde med henblik på at 

udarbejde en 10 års plan for psykiatrien. Regionerne vil blive inddraget i 

arbejdet. 418Desuden er 600 mio. kr. i 2022 i det aftalte løft i aftale om 

Finansloven for 2020 målrettet kapacitetsløft og en forbedring af normeringer i 

behandlingspsykiatrien. 419 

 
413) Jf. aftalen for 2022, s.  – nederste halvdel. 

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf 

414) Jf. aftalen, s 3 for neden. 

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

415) Jf. Pressemeddelelse fra Finansministeriet: Økonomi aftaler med regionerne løfter sundhedsområdet mm, s. 2: 

Oversigt over hovedelementer i aftalen. 09.06.21. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-

185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/  

416) Jf. aftalen for 2022, s. 9 – nederst. 

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf 

417) Jf. aftalen for 2022, s.  13 – for neden. 

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf 

418) Jf. aftalen for 2022, s.  15 – for oven. 

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf 

419) Jf. aftalen for 2022, s. 14 – midten. 

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf 

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pd
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf
https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf
https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf
https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf
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• SAMLET RAMME FOR SUNDHEDSUDGIFTER udgør i 2022 kr. 124,042 

mio. 420 (2022 – prisniveau)  

• Det reelle løft på 1,1 mia. kr. svarer til en procentuel forhøjelse af regionernes 

driftsudgifter med + 0,9 procent. 421 

• 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. 422 Overskridelser 

af budgetterne i regnskabet modregnes i bloktilskuddet. 

 

 
420) Jf. aftalen for 2022, s. 22, bilag 1 - øverstl. 

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf 

421Kilde: Egen beregning 

422) Jf. aftalen for 2022, s. 22, bilag 1 – nederst. 

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf 

https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf
https://fm.dk/media/24852/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2022-med-bilag.pdf
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Kap. 15. Regionsaftalen for 2022 i forhold til 
udgiftsbehovet. 
 
I dette kapitel sammenlignes løftet i regionsaftalen for 2022 423 med udgiftsbehovet 

ifølge Danske Regioner. 

 

I første afsnit diskuteres størrelsen af løftet i regionsaftalen i 2022 i sig selv betragtet 

i forhold til udgiftsbehovet på sundhedsområdet. 

Og i andet afsnit inkluderes finanslovsløft 2020 og 2021 i opgørelsen af løftet for det 

regionale sundhedsområde i 2022 – igen set i forhold til de udgiftsmæssige behov 

ifølge Danske Regioner. 

 

 

15.1. Regionsaftalen for 2022 i sig selv sammenlignet med 
udgiftsbehov: Ikke nok til at dække ny medicin. 
 

I det følgende afsnit redegøres som angivet for løftet i regionsaftalen i 2022 i sig selv 

set sammenlignet med de udgiftsmæssige behov ifølge Danske Regioner. 

Regionsaftalen indebærer som fremgået foran i sig selv et reelt løft for 

sundhedsområdet på 1,2 mia. kr. 424 

Ifølge Danske Regioner er der imidlertid i 2020 behov for tilførsel af 2,1 mia. kr. 

Som Danske Regioner så det, var der ved starten af økonomiforhandlingerne 

nærmere bestemt tre sæt behov: 

 
423) Jf. aftale om S – regeringen og KL om regionernes økonomi for 2022. 

https://www.regioner.dk/media/15386/aftaletekst-vedr-regionernes-oekonomi-for-2022.pdf 

424) Jf. Regionsaftalen for 2022, side 2 – for oven. 

https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf  

https://www.regioner.dk/media/15386/aftaletekst-vedr-regionernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf
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1) Behov for tilførsel af mindst 1 mia. kr. ekstra til blot at opretholde standarden i 

sundhedsvæsenet, når antallet af ældre vokser.  (= det umiddelbare demografiske 

træk, længere fremme) 

2) Behov tilførsel af 400 – 500 mio. kr. ekstra til dækning af forventet stigning i 

udgifter til ny medicin og nye behandlingstilbud.  

3) Behov for 500 – 600 mio. kr. ekstra til dækning af sundhedsefterslæb i form af 

ubehandlet sygdom, dårligere folkesundhed og psykisk mistrivsel i kølvandet på 

Corona – krisen. 425 

 

Figur: Danske Regioners opgørelse af udgiftsbehov i 2022. 426 

 

 

For at fastholde standarden, indhente efterslæbet og sikre ny medicin og nye tilbud 

skulle regionernes sundhedsramme således ifølge regionerne selv samlet set løftes 

med 2,1 mia. kr.  

 
425) Jf. Danske Regioner: Klar til forhandlinger: Brug for 2,1 mia. kr. ekstra til presset sundhedsvæsen. 10.05.21. 

https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/maj/klar-til-oekonomiforhandlinger-brug-for-2-1-milliarder-ekstra-

til-et-presset-sundhedsvaesen  

426) Jf. Danske Regioner: Klar til forhandlinger: Brug for 2,1 mia. kr. ekstra til presset sundhedsvæsen. 10.05.21. 

https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/maj/klar-til-oekonomiforhandlinger-brug-for-2-1-milliarder-ekstra-

til-et-presset-sundhedsvaesen  

https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/maj/klar-til-oekonomiforhandlinger-brug-for-2-1-milliarder-ekstra-til-et-presset-sundhedsvaesen
https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/maj/klar-til-oekonomiforhandlinger-brug-for-2-1-milliarder-ekstra-til-et-presset-sundhedsvaesen
https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/maj/klar-til-oekonomiforhandlinger-brug-for-2-1-milliarder-ekstra-til-et-presset-sundhedsvaesen
https://www.regioner.dk/services/nyheder/2021/maj/klar-til-oekonomiforhandlinger-brug-for-2-1-milliarder-ekstra-til-et-presset-sundhedsvaesen
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Navnlig væsentlig i den forbindelse er regionernes medicinudgifter, som faktisk 2007 

til 2018 årligt er steget med gennemsnitligt omkring 400 millioner. 

 

Tabel: Regionernes medicinudgifter 2007 -2018. 427 

 

Inkl. både befolkningsudvikling og forventet stigning i medicinudgifter ligger 

udgiftsbehovet for det regionale sundhedsområde i 2022 således i størrelsesordenen 

1,4 - 1,5 mia.kr. Set i det lys dækker de aftalte 1,2 mia. kr. i regionsaftalen i sig selv 

set således ikke.  

Til ny medicin indeholder aftalen således kun en marginal ekstrabevilling på 200 

mio. kr. 

 

 

15.2. Regionsaftalen for 2022 inkl. finanslovsløft sammenlignet 
med udgiftsbehov: Stadig ikke penge til ny medicin. 
 

I det følgende afsnit inkluderes løft i 2022 fra finanslovsaftalerne for 2019 og 

(navnlig) 2020 i opgørelsen af løftet for det regionale sundhedsområde i 2022 – igen 

set i forhold til de udgiftsmæssige behov ifølge Danske Regioner. 

 
427) Kilde: Finansministeriet: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 15 (Aktstykke nr. 162) af  

19. september 2019 om stigning i regionernes medicinudgifter, stillet af Troels Lund Poulsen (V). 23.09.19. 

https://www.ft.dk/samling/20182/aktstykke/Aktstk.162/spm/15/svar/1590832/2078813.pdf  

https://www.ft.dk/samling/20182/aktstykke/Aktstk.162/spm/15/svar/1590832/2078813.pdf
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Jf. foran løfter Regionsaftalen for 2022 i sig selv de regionale sundhedsudgifter reelt 

med 1,2 mia. kr. 428 Hertil kommer imidlertid fra finanslovsaftalen i 2019 en mindre 

forhøjelse af sundhedsrammen i 2022 på 0,3 mia.kr. 2020 til intensive indsatser samt 

ca. 225 kr. fra årets satspuljeaftale til styrkelse af psykiatrien.429 

Men navnlig øges sundhedsrammen i 2022 af en merbevilling fra finanslovsaftalen i 

2020 430 på 600 mio. kr., til flere sygeplejersker og 600 mio. kr. til styrkelse af 

behandlingskapacitet og normeringer i psykiatrien. 

Inkl. finanslovsløftene stiger servicerammen for sundhedsområdet i 2022 således med 

1,2 mia. kr (regionsaftalen i sig selv) + 0,3 (FL 19 i 2020) + 1,2 mia. kr. (FL20 i 

2022) = i alt 2,7 mia. kr.   

Nominelt opfylder servicerammen for 2022 således inkl. finanslovsløft 

udgiftsbehovet ifølge Danske Regioner.  

MEN: I den forbindelse gør der sig det gældende, at halvdelen af finanslovsløftet er 

målrettet psykiatrien, nærmere bestemt øgede ansættelser. OG: Det resterende 

finanslovsløft er målrettet ansættelse af nye sygeplejersker.  Disse beløb kan således 

ikke uden videre indregnes som et generelt løft af det regionale, overvejende 

somatiske sundhedsvæsen.  

Der er således – selv inkl. finanslovsløft - fortsat ikke dækning for udgifter til ny 

medicin i regionsaftalen for 2022. 

 

 
428) Jf. aftale om S – regeringen og KL om regionernes økonomi for 2022. 

https://www.regioner.dk/media/15386/aftaletekst-vedr-regionernes-oekonomi-for-2022.pdf  

429) Jf. aftale mellem VLAK – regeringen og DF om finansloven for 2019, s.14 – øverst. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-

folkeparti/ 

430) Jf. aftale mellem S – regeringen og RV, SF og EL om finansloven for 2020. 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf  

https://www.regioner.dk/media/15386/aftaletekst-vedr-regionernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
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Kap. 16. Regionsaftalen for 2022 – sammenlignet med 
aftalerne 2019 til 2022 – alle isoleret set. 
 
I dette kapitel analyseres løftet i økonomiaftalen for 2022 med regionsaftalerne for 

2021, 2020 og 2019 – alle isoleret betragtet.  

I første afsnit sammenlignes aftalen for 2022 i sig selv med VLAK ´s sidste 

regionsaftale for 2019. 

 

Dernæst sammenlignes aftalen for 2022 i u med S – regeringens to forrige 

regionsaftaler for 2020 og 2021. 

 

 

 

16.1. Regionsaftalen for 2022 i sig selv – sammenlignet med 
VLAK s regionsaftale for 2019. 
 

 

Det må på den ene side anerkendes, at regionsaftalen for 2022 431 i sig selv betragtet 

giver et større løft for sundhedsområdet end, hvad der var tilfældet i den forrige - 

VLAK – regerings - regionsaftaler – her eksemplificeret ved den for 2019. 432 

 

I denne sidstnævnte aftale blev givet et reelt løft til sundhedsområdet på 1 mia. kr. 433 

Hertil skulle regionerne gennem teknologibidrag, indkøbsbesparelser og bedre 

tilrettelæggelse frigøre yderligere omkring 2 ¼ mia. kr. til øget og bedre behandlings. 

 
431) Jf. aftale om S – regeringen og KL om regionernes økonomi for 2022. 

https://www.regioner.dk/media/15386/aftaletekst-vedr-regionernes-oekonomi-for-2022.pdf  

432) Jf. Aftale mellem VLAK – regeringen og KL om regionernes økonomi i 2019. 

https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf  

433) Jf. aftale mellem VLAK – regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi 2919. 05.06.18 

https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf   

https://www.regioner.dk/media/15386/aftaletekst-vedr-regionernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf
https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf
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De evt. frigjorte midler skulle dog forblive i regionerne og vurderes derfor her ikke at 

reducere løftet.434 

I forhold hertil giver regionsaftalen for 2022 som fremgået foran i sig selv et reelt løft    

for de regionale sundhedsudgifter på 1,2 mia. kr. 435 S - regeringens regionsaftale for 

2022 må således anerkendes for at give et større løft til sundhedsområdet i regionerne 

end VLAK´s aftale for 2019.  

Figur: Reelt løft i regionsaftale 2022 436 sammenlignet med regionsaftale 2019 437 - 

mia. kr. (årets priser). 
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Nominelt giver aftalen for 2022 således et 250 millioner større løft til regionerne end 

aftalen for 2019. Reelt er forskellen dog på den anden side ikke så stor. Dels opvejes 

op mod stigende priser og lønninger i 2022 og dels var det demografiske pres mindre 

i 2019 pga. et meget højt antal døde ved influenzaepidemien i vinteren 2017 – 2018. 
438 

 
434Dette er ændret vurdering i forhold til Lund, Henrik Herløv: Aftale om regionernes økonomi 2019, s, 3.  08.06.18. 

http://www.henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Regionsaftale2019.pdf  Her blev det reelle løft vurderet til 0,5 mia. kr, 

435) Jf. Regionsaftalen for 2022, side 2 – for oven. 

https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf  

436) Jf. Regionsaftalen for 2022, side 2 – for oven. 

https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf  

437) Jf. aftale mellem VLAK – regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi 2919. 05.06.18 

https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf   

438) Jf. Etwill, Preben: Uha, det ser ikke godt ud for socialdemokratiets stort anlagte genopretningspolitik på det 
kommunale område. Facebook, 09.06.21. 

http://www.henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/artikler/Regionsaftale2019.pdf
https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf
https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf
https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf
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Reelt må forskellen vurderes højst at omkring 100 - 150 mio. kr. i Wammens favør. 

Regionsaftalen for 2022 ligger således i realiteten således ikke så langt fra VLAK´s 

aftale for 2019. 

 

 

16.2. Regionsaftalen for 2022 – sammenlignet med 
regionsaftalerne for 2020 og 2021 – alle i sig selv betragtet. 
 

 

Men hvis S – regeringen med regionsaftalen for 2022 må anerkendes for at løfte 

sundhedsområdet lidt mere end VLAK i regionsaftalen for 2019, så gælder det 

samme ikke set i forhold til S – regeringens egne tidligere regionsaftaler for 2020 og 

2021. 

For S – regeringens regionsaftaler for 2020 – og 2021 – gælder, at aftalerne i sig selv 

gav et større løft for det regionale sundhedsområde end tilfældet i aftalen for 2022 i 

sig selv. 

I regionsaftalen for 2020 439 løftedes ifølge aftalens tekst den regionale serviceramme   

i forhold til regeringens udgiftsloft med 1,5 mia. kr. 440 441 mens det regionale 

sundhedsområde i regionsaftalen for 2021 442 øgedes med +1,3 mia. kr. 443   

 
https://www.facebook.com/preben.etwil  
 
439) S- regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi for 2020, s. 3 for oven. 05.09.19 

https://www.regeringen.dk/media/7235/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2020.pdf  

440) S- regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi for 2020, s. 3 for oven. 05.09.19 

https://www.regeringen.dk/media/7235/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2020.pdf  

441) Dette er ændret vurdering i forhold til Lund, Henrik Herløv: Aftale om kommunernes og regionernes økonomi 2020, 

s, 36.  rev. 05.01.20 https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf Her blev det 

reelle løft vurderet til 1,1 mia. kr, idet effektiviseringen da blev vurderet som en besparelse i løftet. 

442) Jf. Regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi for 2021. 

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

 

443) Jf. Regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi for 2021, s. 2 -for neden. 

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

https://www.facebook.com/preben.etwil
https://www.regeringen.dk/media/7235/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2020.pdf
https://www.regeringen.dk/media/7235/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2020.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.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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Hvor S – regeringen med aftalen for 2020 gav sundhedsområdet et pænt løft med en 

reel forhøjelse af servicerammen på 1,5 mia. kr. var forhøjelsen i aftalen for 2021 

således reduceret betragteligt til 1,3 mia. kr og er altså nu yderligere skrumpet til 1,2 

mia. kr. i 2022. 

Figur: Realvækst i regionsaftale 2022 444 sammenlignet med regionsaftale 2020 445 og 

2021 446, alle sig selv betragtet - mia. kr. (årets priser). 

 

1,2

1,5

1,3

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

ØA 22 ØA 20 ØA 21

. 

 
444) Jf. Regionsaftalen for 2022, side 2 – for oven. 

https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf  

445) Kilde: Egen beregning 

446) Jf. Regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi for 2021, s. 2 -for neden. 

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

 

https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf
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Kap. 17. Regionsaftalen for 2022 – sammenlignet med 
aftalerne 2019 til 2022 – alle inkl. finanslovsløft. 
 
 
I dette kapitel sammenlignes løftet i ØA 22 igen med aftalerne i 19, 20 og 21 – men 

nu inkl. yderligere løft af sundhedsområdet i finanslovene siden 2019. 

I første afsnit specificeres finanslovsløftene for sundhedsområdet for hvert af årene 

2019 til 2021. 

Dernæst sammenlignes i andet afsnit det samlede løft for sundhedsområdet i 2022, 

inkl. finanslovsløft med de samlede løft for sundhedsområdet i årene 2019 til 2022, 

også her bestående af både løft i årets regionsaftale og af finanslovsløft. 

(For 2022 er opgørelsen af finanslovsløft dog foreløbig, idet der ikke foreligger evt. 

input fra finanslovsaftale i 2022) 

 

 

17.1. Yderligere løft til sundhedsområdet i FL 19, Fl 20 og FL 21. 
 

 

I dette afsnit specificeres som anført ovenfor finanslovsløftene for sundhedsområdet 

for hvert af årene 2019 til 2021. 

 

 

 

17.1.1 Finanslovsløft til sundhedsområdet i finanslovsaftalen for 2019. 
 

I finanslovsaftalen for 2019 mellem VLAK og DF var der ikke meget at hente for 

regionerne. Der blev af større bevillinger afsat en reserve afsat på ca. 430 mio. kr. 
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over perioden 2019 – 2022 til en sundhedsreform. 447 Men beløbet skulle udmøntes i 

forbindelse med en sundhedsreform, som aldrig kom, hvorfor beløbet ikke medregnes 

i hverken 2019 eller de følgende år. Endvidere afsattes i Aftalen om satspuljen på 

sundhedsområdet for 2019 til 2022 afsat i alt 900 mio. kr til sundhedsområdet 448 

svarende til årligt i gennemsnit 225 mio. kr. Og endelig afsattes der 100 mio. kr. 

årligt i perioden 2019 til 2022 til intensive indsatser i psykiatrien til børn, unge samt 

voksne. 449 

 

Tabel: Bevillinger til sundhedsområdet i finanslovsaftalen for 2019. 450 

 2019 2020 2021 2022 

Satspuljeaftale på sundhedsområdet 225 225 225 225 

Intensive indsatser i psykiatrien 100 100 100 100 

IALT 325 325 325 325 

 

Samlet blev der altså ud over løftet i regionsaftalen for 2019 givet et yderligere løft til 

sundhedsområdet på årligt omkring 0,3 mia. kr.  

 

 

 
447) Jf. Aftale om finansloven 2029 mellem VLAK – regeringen og DF, s. 7 for oven. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-

folkeparti/  

448) Jf. Aftale om finansloven 2029 mellem VLAK – regeringen og DF, s. 14 for oven. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-

folkeparti/  

449) Jf. Aftale om finansloven 2029 mellem VLAK – regeringen og DF, s. 14 for oven. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-

folkeparti/ 

450) Jf. VLAK – regeringen og DF: Finanslovsaftale for 2019, s. 15 på midten og side 20 midten og nedefter. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-

folkeparti/  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
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17.1.2 Finanslovsløft til sundhedsområdet i 2020. 
 

Løftet til sundhedsområdet var noget større i finansloven for 2020. 

Dette skyldes ikke mindst tilførsel gennem finanslovsaftalen for 2020 451 af for det 

første årligt 600 mio. kr. 2020 til 2023 til styrkelse af kapaciteten og forbedring af 

normeringerne i psykiatrien. 452  

For det blev med finanslovsaftalen sygehusvæsenet styrket gennem en merbevilling 

til at ansætte 1000 flere sygeplejersker. Der afsættes 300 mio. kr. i 2020 stigende til 

600 mio. kr. årligt 2021 til 2023. 453 

 

Tabel: Bevillinger til sundhedsområdet 2020 - 2023 i finanslovsaftalen for 2020.  454 

 2020 2021 2022 2023 

Psykiatrien 600 600 600 600 

Flere sygeplejersker 300 600 600 600 

I ALT 900 1200 1200 1200 

 

Samlet indebar finanslovsaftalerne 2019 til 2021 et yderligere løft til 

sundhedsområdet på 900 mio. kr. i 2020 og 1,2 mia. kr. i henholdsvis 2021, 2022 og 

2023. 
 

451) Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om: finansloven for 

2020. 02.12.19. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-

mere-groent-danmark  

452) Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet: Faktaark – samlet 600 mio. kr. til styrkelse af psykiatrien. December 2019. 

https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2019/December/~/media/Filer%20-%20dokumenter/FL-

2020/03-faktaark-Samlet-600-mio-kr-til-styrkelse-af-psykiatrien.pdf  

453) Kilde: Sundhedsministeriet: Faktaark – 1000 ekstra sygeplejersker på landets sygehuse, s. 1 midt for. Dec. 2019. 

https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2019/December/~/media/Filer%20-%20dokumenter/FL-

2020/02-Faktaark-sygeplejersker.pdf  

454) Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om: finansloven for 

2020. 02.12.19. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-

mere-groent-danmark  

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2019/December/~/media/Filer%20-%20dokumenter/FL-2020/03-faktaark-Samlet-600-mio-kr-til-styrkelse-af-psykiatrien.pdf
https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2019/December/~/media/Filer%20-%20dokumenter/FL-2020/03-faktaark-Samlet-600-mio-kr-til-styrkelse-af-psykiatrien.pdf
https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2019/December/~/media/Filer%20-%20dokumenter/FL-2020/02-Faktaark-sygeplejersker.pdf
https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2019/December/~/media/Filer%20-%20dokumenter/FL-2020/02-Faktaark-sygeplejersker.pdf
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
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17.1.3. Finanslovsløft til sundhedsområdet i 2021. 
 

Der blev i finanslovsaftalen for 2021 ikke givet noget løft af betydning til 

sundhedsområdet. 

 

 

17.2. Regionsaftalen for 2022 – sammenlignet med 
regionsaftalerne for 2019 til 2021 – alle inkl. finanslovsløft. 
 

 

I dette afsnit sammenlignes løftet i regionsaftalen for 2022, inkl. løft fra tidligere 

finanslove, med løftene i 2019, 2020 og 2021 - også inkl. finanslovsløft. 

Først opsummeres de foregående afsnit vedr. løft for sundhedsområdet i året 2022 fra 

FL 19 til Fl 20 og det samlede løft i 2022 opgøres. 

Dernæst sammenlignes regionsaftalen for 2022 med FL 19 – begge inkl. 

finanslovsløft. 

Videre sammenlignes aftalen for 2022 med FL 20 og herefter igen med FL 21. 

 

 

17.2.1. Løft til sundhedsområdet fra FL 19 – FL 21 i året 2022. 
 

Oveni løftet regionsaftalen for 2022 på 1,2 mia. kr. er der - jf. foran - således med 

virkning for året 2022 givet diverse løft i finanslovsaftalerne siden 2019 – størst i 

2020 og med undtagelse af 2021. 
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Tabel: Bevillinger til sundhedsområdet i FL 19 til FL 21.   

 2020 2021 2022 2023 

FL 19 325 325 325 325 

FL 20 900 1200 1200 1200 

FL 21 0 0 0 0 

I ALT 1225 1525 1525 1525 

 

Samlet indebar finanslovsaftalerne 2019 til 2021 i 2022 således et samlet løft ud over 

regionsaftalen på +1,5 mia. kr.  Alt inklusive løftes sundhedsområde i 2022 altså 

således med +1,2 mia. kr (regionsaftalen) + 1,5 mia. kr. (finanslovsløft hidtil) = i alt 

2,7 mia. kr. 

 

 

 

17.2.2. Regionsaftalen for 2022 sammenlignet med ØA 19, inkl. 
finanslovsløft. 
 

Som anført indebar VLAK´s regionsaftale for 2019 i sig selv – isoleret – set kun et 

begrænset løft for sundhedsområdet på 1 mio. kr. 

Men heller ikke i finanslovsaftalen for 2019 mellem VLAK og DF var der meget at 

hente for regioner, idet merbevillinger i finanslovsaftalen (+ satspuljeaftalen for 

2019) ”kun” løftede sundhedsrammen for 2019 yderligere 0,3 mia. kr. Inkl. 

finanslovsaftalen for 2019 udgjorde løftet for sundhedsområdet således i alt med 1 

mia. kr + 0,3 mia. kr = i alt op mod 1,3 mia kr. 

For i 2022 gælder som tidligere anført, at der i selve regionsaftalen for 2022 er tale 

om et løft på 1,2 mia. kr. Hertil kommer imidlertid, at der over FL 19 – 21 + 

satspuljeaftalen for 2019 tilførtes et yderligere løft til sundhedsområdet på 1,5 mia. 

kr. i 2022, jf. foran. Med andre ord et samlet løft i 2022 for sundhedsområdet på 1,2 

mia. kr. (regionsaftalen) + 1,5 mia. kr (FL 19-21 + satspuljeaftale) = i alt 2,7 mia kr. 
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Figur: Realvækst i regionsaftale 2022 i sig selv 455 sammenlignet med regionsaftale 

2019 i sig selv 456 og inkl. finanslovsløft - mia. kr. (årets priser). 
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I sig selv er der ikke så store forskel på løftene for sundhedsområdet i 

regionsaftalerne i 2019 respektive i 2022. Men inkl. yderligere løft over finanslovene 

– i hver fald indtil nu i 2022 – løftes sundhedsområdet mere end omkring dobbelt så 

meget i 2022 end tilfældet i 2019.  

 

 

17.2.3. Regionsaftalen for 2022 sammenlignet med ØA 20, inkl. 
finanslovsløft. 
 

Hvor – jf. foran - økonomiaftalen for 2020 med regionerne formelt gav et løft til 

sundhedsudgifterne på 1,5 mia. kr., var løftet inklusive merbevillinger til 

sundhedsområdet i finansloven for 2020 noget større.  

 
455) Jf. Regionsaftalen for 2022, side 2 – for oven. 

https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf  

456) Jf. aftale mellem VLAK – regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi 2919. 05.06.18 

https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf   

https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf
https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf


207 
 

Dette skyldes ikke mindst tilførsel gennem finanslovsaftalen for 2020 – jf. foran – af 

et samlet yderligere løft til det regionale sundhedsvæsen på op mod 1,2 mia. kr. i 

2020.  

Dette samlede løft for 2020 løb således op i 1,5 mia. kr (regionsaftalen) + 1,2 mia. 

kr. (FL20) = 2,7 mia. kr. 

 

Figur: Realvækst i regionsaftale 2022457 sammenlignet med regionsaftale 2020 458 - i 

sig selv respektive inkl. finanslovsløft - mia. kr. (årets priser). 
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. 

Regionsaftalen for 2022 løfter således i sig selv sundhedsområdet mindre end aftalen 

for 2020.  MEN: Til gengæld indebærer finanslovsaftaler mm et større løft af 

sundhedsområdet i 2022 end i 2020.  

Frem og tilbage er som bekendt lige langt, så det samlede løft af sundhedsområdet - 

inkl. finanslovsløft - er lige stort i 2022 og i 2020. 

 

 

 
457) Jf. Regionsaftalen for 2022, side 2 – for oven. 

https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf  

458) Kilde: Egen beregning 

https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf
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17.2.4. Regionsaftalen for 2022 sammenlignet med ØA 21, inkl. 
finanslovsløft. 
 

Økonomiaftalen med regionerne for 2022 indebar – jf. foran - i sig selv betragtet et 

noget lavere løft end i 2020, nemlig ”kun” 1,2 mia. kr. i 2022 i forhold til 1,4 mia. kr. 

i 2021 

Hvad angår finansløftene for de to år er de lige store: Både i 2021 og 2022 lægges 1,5 

mia. kr. oven i regionsaftalerne. 

Inkl. både økonomiaftale og finanslovsløft indebærer dette et samlet løft til det 

regionale sundhedsområde i 2021 med 1,4 mia. kr (kommuneaftalen) + 1,5 mia. kr. 

(FL 19 – FL21 + satspuljeaftale 19) = 2,9 mia. kr. 

 

Figur: Realvækst i regionsaftale 2022459 sammenlignet med regionsaftale 2021 460 - i 

sig selv respektive inkl. finanslovsløft - mia. kr. (årets priser). 
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459) Jf. Regionsaftalen for 2022, side 2 – for oven. 

https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf  

460) Jf. Regeringen og Danske Regioner: Aftale om regionernes økonomi for 2021. 

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

 

https://www.regeringen.dk/media/5347/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf


209 
 

. 

 

Regionsaftalen for 2022 løfter således i sig selv sundhedsområdet mindre end aftalen 

i 2021 i sig selv og selv inkl. yderligere finanslovsløft mm. løftes sundhedsområdet 

også højest i 2021 samlet set. 
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Indledning til del VI. 
 

I denne del undersøges forholdet mellem regionsaftale - ekskl. og inkl. finanslovsløft 

og så de demografiske træk - først, hvad angår det umiddelbare demografiske træk og 

dernæst, hvad angår det fulde demografiske træk. 

Først redegøres i kap. 18 for de demografiske udfordringer for det regionale 

sundhedsområde 2022 – 2025 og dernæst for de hermed forbundne demografiske 

træk for regionerne 2022 til 2025.  

Videre undersøges i kap. 19 forholdet mellem regionsaftalen for 2022 i sig selv 

betragtet og så de demografiske træk for 2022 for sundhedsområdet. Igen først for det 

umiddelbare demografiske træk og dernæst for det fulde demografiske træk. 

Herefter analyseres i kap. 20 forholdet mellem regionsaftalen for 2022, inkl. løft for 

regionernes sundhedsområde i finanslovsaftalerne for 2020 og 21 og så det 

UMIDDELBARE demografiske træk for 2022 for sundhedsområdet, først for 

regionsaftalerne i sig selv og dernæst inkl. finanslovsløft. 

Endelig analyseres i kap. 21 tilsvarende forholdet mellem regionsaftalen for 2022, 

inkl. løft for regionernes sundhedsområde i finanslovsaftalerne for 2020 og 21 og så 

det FULDE demografiske træk for 2022 for sundhedsområdet, først for 

regionsaftalerne i sig selv og dernæst inkl. finanslovsløft. 
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Kap. 18. Fremtidige demografiske udfordringer og 
demografiske træk for det regionale sundhedsområde 
2022 – 2025.  

 
I det følgende kapitel undersøges – jf. foran - de demografiske udfordringer for det 

regionale sundhedsområde 2022 – 2025 og dernæst de hermed forbundne 

demografiske træk for regionerne 2022 til 2025.  

Først gennemgås i første afsnit de fremtidige udfordringer fra befolkningsudviklingen 

for det regionale sygehusvæsen 2022 – 2025.   

Dernæst indkredses i andet afsnit det direkte på befolkningsudviklingen baserede, i 

denne rapport benævnt ”UMIDDELBARE” demografiske træk for regionernes 

sundhedsområde 2021 – 2025.  

Herefter analyseres i tredje afsnit det ”udvidede”, i denne rapport benævnt FULDE 

demografiske træk på det regionale sundhedsvæsen, hvori ressourcetilførslen hertil 

ikke blot reguleres for befolkningsudviklingen, men også for velstandsudviklingen. 

 

 

 
18.1. Demografiske udfordringer for regionerne 2022 – 2025. 
 

Ligesom den kommunale ældrepleje vil også det regionale sundhedsområde i de 

kommende år blive sat under stærkt pres fra den demografiske udvikling.  

Der kommer for det første flere ”kunder i butikken”, fordi befolkningen de næste 10 

år forventes at vokse med 5 % gennemsnitligt 461. 

 

 

 
461(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  

https://pure.vive.dk/ws/files/2306314/301206_flere_aeldre_sundhedsvaesenets_oekonomi_pdfa.pdf
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Figur: Forventet procentvis ændring i antallet af borgere i Danmark 2018 til 2025, 

fordelt på aldersgrupper. 462 

 

 

 Men væksten vil – som det fremgår - især ske for pensionistgruppens vedkommende 

(+65). 

 

Figur: Udvikling i antal 65-79-årige (2007-35) 463 

 

 
462) 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/  

463Jf. Danske Regioner>: Demografi er årsag til store udgifter regionerne, s. 2 øverst, figur 1. 17.05.21. 

https://www.regioner.dk/services/faktuelt/demografi-er-aarsag-til-store-udgifter-for-regionerne 

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/
https://www.regioner.dk/services/faktuelt/demografi-er-aarsag-til-store-udgifter-for-regionerne
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MEN: Det i befolkningsudviklingen, som især har betydning for det regionale 

sundhedsvæsen er for det andet, at især antallet af meget gamle på pension vokser i 

disse år, hvilket har sammenhæng til, at levetiden vokser. 

I 2020’erne vil denne demografiske udvikling betyde en vækst i antallet af 80+-årige 

på gennemsnitligt 17.000 om året frem mod 2030 og flere end 20.000 ekstra årligt i 

anden halvdel af 2020’erne, hvor væksten topper. 464 

Figur: Udvikling i antal 80+-årige (2007-35) 465 

 

 

Den stigende levetid vil i sig selv medføre flere behandlingskrævende leveår. Og især 

vil det øget behandlingskravene, når der bliver flere ”gamle” ældre fra 80 år og 

opefter – en alder hvor de særligt får brug for sundhedsydelser.466 Et menneske i 80 – 

års alderen har således gennemsnitligt sundhedsudgifter på knap 35.000 kr. mod 

under 10.000 kr. om året for mennesker i 40´erne. 467 

 
464Jf. Danske Regioner: Demografi er årsag til store udgifter regionerne, s. 1 øverst. 17.05.21. 

https://www.regioner.dk/services/faktuelt/demografi-er-aarsag-til-store-udgifter-for-regionerne 

465Jf. Danske Regioner>: Demografi er årsag til store udgifter regionerne, s. 2 midten, figur 2. 17.05.21. 

https://www.regioner.dk/services/faktuelt/demografi-er-aarsag-til-store-udgifter-for-regionerne 

466) Jf. Kjellberg, Jakob og Bettina Højgaard: 5 megatrends der udfordrer fremtidens sundhedsvæsen.  

467Jf. Danske Regioner>: Demografi er årsag til store udgifter regionerne, s. 1 - midten. 17.05.21. 

https://www.regioner.dk/services/faktuelt/demografi-er-aarsag-til-store-udgifter-for-regionerne 

https://www.regioner.dk/services/faktuelt/demografi-er-aarsag-til-store-udgifter-for-regionerne
https://www.regioner.dk/services/faktuelt/demografi-er-aarsag-til-store-udgifter-for-regionerne
https://www.regioner.dk/services/faktuelt/demografi-er-aarsag-til-store-udgifter-for-regionerne
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Figur: Gennemsnitlige aldersfordelte udgifter til individuel offentlig service, 2011.468 

 

 

 

Denne udvikling betyder navnlig flere brugere af regionernes kerneydelse: 

Hospitalsophold.  Hvert år forventes der alene som følge af den demografiske 

udvikling at komme knap 20.000 ekstra unikke patienter i forhold til året før.  

Det betyder, at sundhedsvæsenet frem mod 2030 skal håndtere 175.000 ekstra unikke 

patienter i somatikken end i dag og disse patienter vil høre til de omkostningstunge 

patienter på sygehusene, fordi de overvejende vil være ældre. 

Figur 4. Estimeret vækst i antal unikke patienter i somatikken (2021-30) 469 

 

 
468) 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/ 

469Jf. Danske Regioner>: Demografi er årsag til store udgifter regionerne, s. 3  for neden, figur 24. 17.05.21. 

https://www.regioner.dk/services/faktuelt/demografi-er-aarsag-til-store-udgifter-for-regionerne 

https://www.vive.dk/da/udgivelser/fem-megatrends-der-udfordrer-fremtidens-sundhedsvaesen-8760/
https://www.regioner.dk/services/faktuelt/demografi-er-aarsag-til-store-udgifter-for-regionerne
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18.2. Det umiddelbare demografiske træk for regionerne (s 
sygehusvæsen) 2020 - 2025. 470 
 

Det stigende befolkningstal 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). 

Ved det umiddelbare demografiske træk 471 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. 472 

 

Det billede, vi ser ovenfor, af en stigende gennemsnitlig middellevetid og et øget 

antal ældre sætter dele den offentlige sektor, under pres, fx også den kommunale 

ældrepleje.  

Men dette demografiske pres retter sig ikke mindst mod det regionale sundhedsvæsen 

på grund af det stigende antal pensionister i højere aldersklasser med stort behov for 

sundhedsydelser. 

 

 

 
470) De tilsigtes, at de to delrapporter skal kunne læses hver for sig. Derfor er dette afsnit i udstrakt grad identisk med 

det tilsvarende afsnit i delrapport 1 om ”Kommuneaftalen for 2022”. 

471) Til forskel fra det udvidede eller fulde demografiske træk, jf. næste afsnit. 

472) 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. 
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Tabel: Demografisk træk 2019 - 2025 fordelt på serviceområder, gns. årlig vækst i 

procent fra 2019 til 2025. 473 

 
 

Som en konsekvens heraf vokser det umiddelbare demografiske træk i regionerne i 

perioden 2022 - 2025 i gennemsnit med 0,8 procent om året, hvilket er stærkere end 

gennemsnittet for hele den offentlige sektor, som for perioden udgør 0,55 procent. 

Dette svarer afrundet til en årlig gennemsnitlig stigning i det demografiske træk for 

regionerne på 1 mia. kr. (2021-priser). 474 

Nærmere bestemt er udviklingen i det umiddelbare demografiske træk for regionerne 

i perioden 2020– 2025 dog således, at væksten i det offentlige forbrug i regionerne 

forventes at ville falde svagt fra 0,9 pct. i 2020 - 2022 475 til 0,8 pct. i 2023 - 2025. 476 

 

 
473) Kilde: Kirk, Jens Sand: Foran anførte Analysenotat, s. 10 for neden.  

474) Jf.  Svar af 26. oktober 2020 på Finansudvalgets spørgsmål nr. 60 af 15. oktober 2020, side 2, tabel 1: Opdateret 

demografiske udgiftstræk i procent og mia. kr. for henholdsvis stat, regioner og kommuner i årene i perioden 2022 – 

2025. Stillet af Troels Lund Poulsen (V). 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf  

475) Kilde: Svar på Finansudvalget spørgsmål nr. 76 (L1 §7) af 28. okt. 2020 stiillet af Troels Lund Poulsen 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L1/spm/76/svar/1710680/2276347/index.htm 

476) Jf.  Svar af 26. oktober 2020 på Finansudvalgets spørgsmål nr. 60 af 15. oktober 2020, side 2, tabel 1: Opdateret 

demografiske udgiftstræk i procent og mia. kr. for henholdsvis stat, regioner og kommuner i årene i perioden 2022 – 

2025. Stillet af Troels Lund Poulsen (V). 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf  

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L1/spm/76/svar/1710680/2276347/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
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I alt forventes ressourcetilførslen til det regionale sundhedsområde akkumuleret over 

perioden 2020 til 2025 at skulle vokse med 6 mia. kr. for at dække det umiddelbare 

demografiske træk og fra 2022 til 2025 med 4 mia. kr.  477 

 

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

sundhed i regionerne i perioden 2020 til 2022 478 og 2023 til 2025. 479 Procent og mia. 

kr. (2021 – priser).  

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020 – 

2025 ialt 

2022-2025 

ialt 

Procentvis 

vækst 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,9 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,85 pct 

 

0,8 

(gns.)  

Vækst i mia. 

kr.  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6 

(akk.) 

 

4 

(akk) 

 

 

 

18.3. Fuldt demografiske træk 2020 til 2025 for regionerne. 
 

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 

 
477) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

478) Kilde: Svar på Finansudvalget spørgsmål nr. 76 (L1 §7) af 28. okt. 2020 stiillet af Troels Lund Poulsen 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L1/spm/76/svar/1710680/2276347/index.htm 

479) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L1/spm/76/svar/1710680/2276347/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
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– jf. foran -, at ressourcetilførslen stiger svarende til velstandsudviklingen dvs. med 

det såkaldte fulde demografiske træk. 

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 2020 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. 480 

Tabel: Beregnet gns. vækst i det offentlige forbrug til sundhed i regioner i perioden 

2020 – 2025 ifølge fuldt demografiske træk jf. Finansministeriet. Procent og mia. kr. 

(2020 – priser). 481 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2020-

2025 

i alt 

2022 -

2025 

I alt 

Procentvis vækst 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 (gns) 1,3 (gns.) 

Vækst i mia. kr.  2 2 2 2 2 2 10 (akk.) 8 (akk.) 

 

Men Finansministeriets opgørelse af det fulde demografiske træk er imidlertid ikke 

det eneste bud herpå. Af en række sundhedsøkonomer 482 såvel som en række 

sundhedsfagprofessionelles organisationer 483 samt af lægemiddelindustrien  484 

 
480) Finansministeriet: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020 vedr. det fulde demografiske 

træk 2020 – 2025 (det beregningstekniske fremskrivningsprincip), stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Svar 24.06.20. 

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

481) Finansministeriet: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020 vedr. det fulde demografiske 

træk 2020 – 2025 (det beregningstekniske fremskrivningsprincip), stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Svar 24.06.20. 

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

 

482) 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 

483) 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 

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
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
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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.  

 

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 sundhedsøkonomer m.fl. for udvidet demografiske træk. Procent 

og mia. kr. (2020 – priser). 485 

 

 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.) 

 

For regionernes vedkommende betyder det, at fuldt demografisk træk kræver en årlig 

gns. realvækst på 2 pct. svarende til en realvækst på 3 mia. kr. årligt i gennemsnit 

 
Lægeforeningen, 19. 03.19 

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

sundhedsvaesen  

484) Jf. også Jensen, Ida Sofie (koncernchef i lægemiddelindustriforeningen): Presset på sundhedsvæsenet. 05.02.19. 

https://regionudvikl.dk/Referater/2020/M%C3%B8de%202002-02-

05/ISJ%20%C3%86ldrer%C3%A5d%20februar%202020.pdf  

485) 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://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
https://regionudvikl.dk/Referater/2020/M%C3%B8de%202002-02-05/ISJ%20%C3%86ldrer%C3%A5d%20februar%202020.pdf
https://regionudvikl.dk/Referater/2020/M%C3%B8de%202002-02-05/ISJ%20%C3%86ldrer%C3%A5d%20februar%202020.pdf
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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eller akkumuleret over hele perioden 2020 til 2025 til en samlet realvækst på 18 mia. 

kr.  i 2025 og fra 2022 til 2025 en samlet stigning på 12 mia. kr.  
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Kap. 19. Regionsaftalen 2022 i sig selv i forhold til de 
demografiske træk for det regionale sundhedsområde 
2022 – 2025. 
 
I det følgende kapitel undersøges regionsaftalen 2022 i sig selv i forhold til de 

demografiske træk for sundhedsområdet i perioden 2022 – 2025. 

 

Først undersøges, hvorledes ØA 22 – isoleret betragtet dvs. eksklusive finanslovsløft 

- forholder sig til det UMIDDELBARE demografiske træk?  

Og dernæst undersøges, hvorledes aftalen opgjort på samme måde forholder sig til 

det FULDE demografiske træk?  

 

 

 

19.1. Regionsaftalen i sig selv betragtet i forhold til 
UMIDDELBART demografisk træk 2022. 
 
I dette afsnit analyseres regionsaftalen for 2022 486 i sig selv i forhold til det 

umiddelbare demografiske træk. 

 

I forhold hertil må det anerkendes, at regionsaftalen for 2022 med en nettovækst på 

1,2 mia. lidt mere end opfylder det umiddelbare demografiske træk, som forudsætter 

en vækst i regionernes udgifter til sundhed i 2021 på 1 mia. kr.  487  

 
486) Jf Aftale om regionernes økonomi for 2022. 09.06.21. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-

185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/   

487) 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://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
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Løftet for regionernes serviceudgifter i økonomiaftalen for 2022 repræsenterer i 

forhold til det umiddelbare demografiske træk – jf. foran – en ”mervækst” på + 0,2 

mia. kr.  

 

Figur: Umiddelbart demografisk træk for det regionale sundhedsområde i 2022 488 og 

realvækst i offentligt forbrug til regionalt sundhedsområde i 2022 (mia. kr) ifølge 

regionsaftalen for 2022. 489 
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488) 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. 

489) Jf Aftale om regionernes økonomi for 2022. 09.06.21. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-

185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/   

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
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19.2. Regionsaftalen i sig selv betragtet i forhold til det fulde 
demografiske træk i 2022. 
 
I dette afsnit analyseres regionsaftalen for 2022 490 i sig selv betragtet i forhold til det 

fulde demografiske træk. 

 

Indledningsvist kan konstateres, at regionsaftalen for 2022 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 

2022 på 2 milliarder.  

 

Regionsaftalen for 2022 opfylder i sig selv betragtet med en nettovækst på 1,2 mia. 

IKKE dette krav fra det fulde demografiske træk i 2022. I forhold til 

Finansministeriets beregning underskrides aftalen isoleret betragtet det fulde 

demografiske træk med – 0,8 mia. kr.   

 

Og i forhold til skønnet fra sundhedsøkonomer m.fl. for det årlige gennemsnitlige 

fulde demografiske træk 2022 – 2025 underskrides dette med – 1,8 mia. kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
490) Jf Aftale om regionernes økonomi for 2022. 09.06.21. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-

185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/   

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
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Figur: Fuldt demografisk træk for det regionale sundhedsområde i 2022 ifølge FM´s 
491 respektive ifølge sundhedsøkonomers opgørelsesmetode 492 og realvækst i for 

sundhedsområdet i 2022 (mia) 493 ifølge regionsaftalen for 2022 isoleret betragtet. 494 
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491) Finansministeriet: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020 vedr. det fulde demografiske 

træk 2020 – 2025 (det beregningstekniske fremskrivningsprincip), stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Svar 24.06.20. 

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

492) 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 

493) Kilde: Egen beregning. 

494) Jf Aftale om regionernes økonomi for 2022. 09.06.21. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-

185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/   

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
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
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Kap. 20. Regionsaftalen 2022, inkl. løft fra FL19 til FL21, i 
forhold til de demografiske træk for det regionale 
sundhedsområde 2022 – 2025. 
 
I dette kapitel analyses, hvorvidt og i hvilket omfang regionsaftalen for 2022 495 

inklusive løftene for sundhedsområdet fra FL 19 til Fl 21 opfylder de demografiske 

træk i 2022. 

Først undersøges, hvorledes aftalen således opgjort forholder sig til det umiddelbare 

demografiske træk?  

Og dernæst undersøges, hvorledes aftalen således opgjort forholder sig til det fulde 

demografiske træk?  

 

 

20.1.  Regionsaftalen 2022, inkl. finanslovsløft, i forhold til 
umiddelbart demografisk træk. 
 

 

Oveni løftet for det regionale sundhedsområde i 2022 som følge af regionsaftalen for 

2022 kommer imidlertid, at finanslovsaftalen for 2019 i året 2022 – jf. foran - indebar 

et yderligere løft for det regionale sundhedsområde på 0,3 mia. kr. 496 Hertil kom i 

finanslovsaftalen for 2020 – som tidligere beskrevet - et løft i året 2022 på 1,2 mia. 

kr. 497 

 
495) Jf Aftale om regionernes økonomi for 2022. 09.06.21. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-

185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/   

496) Jf. VLAK – regeringen og DF: Finanslovsaftale for 2019, s. 15 på midten og side 20 midten og nedefter. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-

folkeparti/  

497) Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om: finansloven for 

2020. 02.12.19. https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-

mere-groent-danmark  

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2019/12/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-og-et-mere-groent-danmark
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Hermed vokser det samlede løft i 2022 for det regionale sundhedsområde i 

regionsaftale + bevillinger i 2022 i FL19 til FL21 med i alt 1,2 mia. kr 

(regionsaftalen) + 1,5 mia. kr (FL19 og FL20) til i alt 2,7 mia. kr.  

Hermed overskrides det umiddelbare demografiske træk i 2022 gennem 

kombinationen af løft regionsaftalen og merbevillingerne for 2021 i finanslovsaftale 

2019 og 2020 med i alt + 1,7 mia. kr. 

Figur: Umiddelbart demografisk træk for det regionale sundhedsområde i 2022 498 og 

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

henholdsvis regionsaftalen for 2022 499 respektive inkl. merbevillinger i 

finanslovsaftale 2019 500 og 2020.  501 

1 1,2
1,7

1,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Umid. Dem. Træk Realvækst i off. Forbrug til

reg. Sundhed

"Overskud" i f. t. umidb.

Dem. Træk

Regionsaftale 2022 Løft fra FL19-20 i 2022

 

 
498) 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. 

499) Jf Aftale om regionernes økonomi for 2022. 09.06.21. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-

185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/   

500) Jf. VLAK – regeringen og DF: Finanslovsaftale for 2019, s. 15 på midten og side 20 midten og nedefter. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-

folkeparti/  

501) Jf. VLAK – regeringen og DF: Finanslovsaftale for 2019, s. 15 på midten og side 20 midten og nedefter. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-

folkeparti/  

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/juni/oekonomiaftale-med-regionerne-loefter-sundhedsomraadet-med-1-185-mia-kroner-i-2022-og-daekker-regionernes-covid-19-udgifter/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
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20.2.  Regionsaftalen 2022, inkl. finanslovsløft, i forhold til fuldt 
demografisk træk. 
 

 

Oveni løftet for det regionale sundhedsområde i 2022 på 1,2 mia. kr. som følge af 

regionsaftalen for 2022 kommer som foran beskrevet, at finanslovsaftalerne for 2019 

og 2020 i 2022 indebar et yderligere løft på 1,5 mia. kr.  

 

Hvilket som beskrevet giver et samlet løft for det regionale sundhedsområde til i alt 

2,7 mia. kr.  

 

Det samlede løft i regionsaftalen, inkl. merbevillingerne for 2022 i finanslovsaftale 

2019 og 2020 overopfylder hermed det fulde træk i 2022, der som anført foran udgør 

2 mia. kr.  

I forhold til Finansministeriets opgørelse overskrides det fulde demografiske træk 

med + 0,7 mia. kr. 

Derimod opfyldes det fulde demografiske træk IKKE i forhold til sundheds-

eksperternes bud på det fulde demografiske træk på 3 mia. kr, årligt, idet dette af 

regionsaftale + finanslovsaftale i alt underskrides med – 0,3 mia. kr. 
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Figur: Fuldt demografisk træk for det regionale sundhedsområde i 2022 ifølge FM 502 

respektive ifølge sundhedsøkonomer m. fl 503 og realvækst i offentligt forbrug til 

sundhedsområdet i 2022 (mia) 504 ifølge regionsaftalen for 2022 + finanslovsaftale 

2019 og 2020. 
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502) Finansministeriet: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020 vedr. det fulde demografiske 

træk 2020 – 2025 (det beregningstekniske fremskrivningsprincip), stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Svar 24.06.20. 

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

503) 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 

504) 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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Indledning til del V. 

 

 
I denne del undersøges – som foran anført - forholdet mellem på den ene side 

regionsaftalen for 2022, ekskl. henholdsvis inkl. finanslovsløft, og så på den anden 

side ressourceefterslæbet for sundhedsområdet fra perioden 2010 - 2019. 

Først undersøges i kap. 21 den udhuling af økonomien og dermed af standarden i 

sundhedsområdet, som skete i perioden 2010 – 2019.  

Og i fortsættelse heraf søges i kap. 22 opgjort efterslæbet i ressourcetilførslen for 

regionernes sundhedsområde fra perioden 2010 – 2019 i forhold til umiddelbart og 

fuldt demografisk træk. 

Videre analyseres i de to følgende kapitler, hvorvidt og i hvilket omfang dette 

efterslæb i forhold til de demografiske træk ændres af regionsaftalerne 2020 til 2022 i 

sig selv respektive inkl. løft i 202-2022 fra finanslovsaftalerne 2020 og 2021.  

I kap. 23 analyseres ændringer i efterslæbet i forhold til UMIDDELBART 

demografisk træk og i kap. 24 analyseres tilsvarende i forhold til det FULDE 

demografiske træk. 
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Kap. 21:  Det regionale sygehusvæsen på økonomisk 
smalhals 2010 – 2019.  
 
Men en ting er, hvorledes regionsaftalen for 2022 forholder sig til de aktuelle 

demografiske træk i året 2022. 

Udover spørgsmålet om, hvorvidt de demografiske træk opfyldes i 2022, er et nok så 

stort problem også, at også sundhedsområdet – om end ikke så voldsomst som det 

kommunale velfærd – i perioden 2010 – 2019 økonomisk har været sat på smalhals af 

en borgerlig økonomisk sparepolitik.  

I første afsnit af indeværende kapitel redegøres for, hvorledes regionernes generelt 

blev sat på økonomisk smalhals i perioden 2010 – 2019. 

Og i andet afsnit redegøres for, hvorledes det har udhulet standard og arbejdsvilkår i 

det regionale sygehusvæsen. 

 

21.1. Regionerne på økonomisk sultekur 2010 – 2019. 
 

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. 505 

Regionerne har her på den ene side været gunstigere stillet end kommunerne, idet 

sundhedsvæsenet i denne periode forblev et højere prioriteret område end den 

kommunale velfærd. Men på den anden side gik heller ikke sundhedsvæsenet fri af 

sparepolitikken.  

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.  

 
505) 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


233 
 

Men fra 2010 – 2011 og frem gennem 10´erne oplevede regionerne tværtimod et fald 

i bevillingerne til sundhedsvæsenet og siden har den gennemsnitlige årlige realvækst 

ligget på omkring bare 1 procent, Hvis realvæksten i 2010’erne var forblevet på 

samme niveau, som i 00’erne ville regionernes budget i dag have været ca. 25 mia.kr. 

større. 506 Først i 2020 ligger realvæksten i regionernes sundhedsbudgetter igen på et 

signifikant netop med en stigning på 2,1%. 

 

Figur: Årlig realvækst i regionernes sundhedsbudgetter 2000 – 2018. 507 og 2020. 508 

 

 

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 stagnerede 2010 -2019.  

 
506) Jf Jensen, Ida Sofie: Presset på sundhedsvæsenet. 05.02.20. 

https://regionudvikl.dk/Referater/2020/M%C3%B8de%202002-02-

05/ISJ%20%C3%86ldrer%C3%A5d%20februar%202020.pdf  

507) 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  

508) Jf Jensen, Ida Sofie: Presset på sundhedsvæsenet. 05.02.20. 

https://regionudvikl.dk/Referater/2020/M%C3%B8de%202002-02-

05/ISJ%20%C3%86ldrer%C3%A5d%20februar%202020.pdf  

B2020

0 

https://regionudvikl.dk/Referater/2020/M%C3%B8de%202002-02-05/ISJ%20%C3%86ldrer%C3%A5d%20februar%202020.pdf
https://regionudvikl.dk/Referater/2020/M%C3%B8de%202002-02-05/ISJ%20%C3%86ldrer%C3%A5d%20februar%202020.pdf
https://www.vive.dk/media/pure/11194/2306313
https://regionudvikl.dk/Referater/2020/M%C3%B8de%202002-02-05/ISJ%20%C3%86ldrer%C3%A5d%20februar%202020.pdf
https://regionudvikl.dk/Referater/2020/M%C3%B8de%202002-02-05/ISJ%20%C3%86ldrer%C3%A5d%20februar%202020.pdf
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Hvor beskæftigelsen i årene 2001 – 2009 gennemsnitligt årligt steg med 1,7 % på de 

offentlige sygehuse, så faldt væksten i beskæftigelsen i perioden 2010 – 2019 til en 

årlig gennemsnitlig stigning på kun 0,1 pct. Først i 2020 steg beskæftigelsen på 

offentlige sygehuse igen mærkbart med 2,3 procent. 509 

 

 

Figur: Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede på offentlige sygehuse, 2001 – 2020. 
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21.2. 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. 

 
509) Kilde: Sundhedsdatastyrelsen: Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i perioden 2001-2020 (opgjort 
i antal fuldtidsbeskæftigede). 
https://www.esundhed.dk/Emner/Beskaeftigede-i-sundhedssektoren/ansatte-paa-offentlige-
sygehuse#tabpanel5317EEF5FDB940CF84B5C00AA60BB884  
 

510) Kilde: Sundhedsdatastyrelsen: Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i perioden 2001-2020 (opgjort 
i antal fuldtidsbeskæftigede). 
https://www.esundhed.dk/Emner/Beskaeftigede-i-sundhedssektoren/ansatte-paa-offentlige-
sygehuse#tabpanel5317EEF5FDB940CF84B5C00AA60BB884  
 

https://www.esundhed.dk/Emner/Beskaeftigede-i-sundhedssektoren/ansatte-paa-offentlige-sygehuse#tabpanel5317EEF5FDB940CF84B5C00AA60BB884
https://www.esundhed.dk/Emner/Beskaeftigede-i-sundhedssektoren/ansatte-paa-offentlige-sygehuse#tabpanel5317EEF5FDB940CF84B5C00AA60BB884
https://www.esundhed.dk/Emner/Beskaeftigede-i-sundhedssektoren/ansatte-paa-offentlige-sygehuse#tabpanel5317EEF5FDB940CF84B5C00AA60BB884
https://www.esundhed.dk/Emner/Beskaeftigede-i-sundhedssektoren/ansatte-paa-offentlige-sygehuse#tabpanel5317EEF5FDB940CF84B5C00AA60BB884
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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 2017 

blevet ”effektiviseret” for 30,9 %. svarende til årligt i gennemsnit 2,2% 511 

Figur: År til år produktivitetsudviklingen på sygehusene 2003-204 til 2016 - 2017, 

pct. 512 

 

 
511) Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Løbende offentliggørelse af produktiviteten i sundhedssektoren. XIV delrapport, 

s.8, figur 2.1. https://sum.dk/publikationer/2019/februar/loebende-offentliggoerelse-af-produktivitet-i-sygehussektoren-xiv-

delrapport   

512) Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Løbende offentliggørelse af produktiviteten i sundhedssektoren. XIV delrapport, 

s.8, figur 2.1. https://sum.dk/publikationer/2019/februar/loebende-offentliggoerelse-af-produktivitet-i-sygehussektoren-xiv-

delrapport   

https://sum.dk/publikationer/2019/februar/loebende-offentliggoerelse-af-produktivitet-i-sygehussektoren-xiv-delrapport
https://sum.dk/publikationer/2019/februar/loebende-offentliggoerelse-af-produktivitet-i-sygehussektoren-xiv-delrapport
https://sum.dk/publikationer/2019/februar/loebende-offentliggoerelse-af-produktivitet-i-sygehussektoren-xiv-delrapport
https://sum.dk/publikationer/2019/februar/loebende-offentliggoerelse-af-produktivitet-i-sygehussektoren-xiv-delrapport
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Alene fra og med 2009-2010 til 2016 – 2017 andrager stigningen i produktiviteten 

22,4%.  

MEN: Samtidig er der sket en stærk stigning i opgavemængden på 25 procent fra 

2009 til 2015.  513 

Men denne store stigning i aktivitetsmængden blevet gennemført med en meget lille 

personalestigning fra 2009 til 2015 på kun lidt over 4 procent = en stærk forøgelse af 

arbejdsbelastning og tempo. 514 

Figur: Udvikling af aktivitet i forhold til medarbejdere på somatiske hospitaler og 

sygehuse. 515 

 

 

Produktivitetskravet har i realiteten betydet, at regionerne har skullet finde pengene 

til behandling af flere patienter gennem personalereduktioner på værende aktiviteter 

 
513) Kilde: Danske Regioner: Pressede hospitaler. 

http://www.regioner.dk/media/5002/faktaark-pressede-hospitaler.pdf 

514) Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Løbende offentliggørelse af produktiviteten i sundhedssektoren. XIV delrapport, 

s.8, figur 2.1. https://sum.dk/publikationer/2019/februar/loebende-offentliggoerelse-af-produktivitet-i-sygehussektoren-xiv-

delrapport   

515) Kilde: Danske Regioner: Pressede hospitaler. 

http://www.regioner.dk/media/5002/faktaark-pressede-hospitaler.pdf 

https://sum.dk/publikationer/2019/februar/loebende-offentliggoerelse-af-produktivitet-i-sygehussektoren-xiv-delrapport
https://sum.dk/publikationer/2019/februar/loebende-offentliggoerelse-af-produktivitet-i-sygehussektoren-xiv-delrapport


237 
 

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 

såkaldt ”teknologibidrag” – et ”miniproduktivitetskrav”, 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 betalt af medarbejderne i form af stress og dårligt arbejdsmiljø. En 

pris, som videre betales af patienterne, når de betjenes af et overbelastet personale. 516 

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 2022 ikke indfrier. 

 

 
516) 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. 22.:  Ressourceefterslæb for det regionale 
sundhedsområde 2010 – 2019 i forhold til de 
demografiske træk.  
 
 
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. 

 

 

 

 

22.1. 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 517 siden 2010 ligget underkanten af, hvad den demografiske 

udvikling tilskrev. 

 

 

 
 

517) 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. 518 

 

 
 

Regionernes bevillinger har således kun ”tilnærmelsesvist” opfyldt det umiddelbare 

demografiske træk i perioden 2010 – 2019, idet der for perioden som helhed er et lille 

underskud på 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)519 
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518) 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  

519) 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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22.2. Ressourceefterslæbet i f. t. fuldt demografiske træk. 
 

Heraf kan man hurtigt slutte sig til, at det så må stå dårligere til dækningen af det 

fulde demografiske træk i perioden 2010 – 2019. Og det gør det da også.  

 

For hele den offentlige sektor har det fulde demografisk træk 2010 til 2019 udgjort 

1,2 procent i årligt gennemsnit. Men for regionerne har procenten pga. 

ældreudviklingen været højere, nemlig årligt i gennemsnit 1,4 procent.520  

 

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. 521, 

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. 522 
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520) 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  
521) Kilde: Egen beregning. 

522) Kilde: Egen beregning. 

https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/aktstk.148/spm/9/svar/1499372/1914310/index.htm
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Kap. 23: Betydningen af regionsaftale 2020 - 2022 i 
forhold til ressourceefterslæbet for det regionale 
sundhedsområde 2010 –2019 i forhold til UMIDDELBART 
demografisk træk. 
 

I herværende kapitel undersøges, hvad regionsaftalernes betydning for efterslæbet i 

forhold til umiddelbart demografisk træk. 

 

Som foran anført var der ved udgangen af 2019 et ressourceefterslæb for 

sundhedsområdet i forhold til umiddelbart demografisk træk på – 1 mia. kr. 

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

til umiddelbart demografisk træk, mia. kr. (2019 – priser)523 
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I første afsnit undersøges betydningen af regionsaftalerne i sig selv for efterslæbet, 

således opgjort. 

 

Dernæst analyseres i andet afsnit betydningen af regionsaftalerne, inkl. finanslovsløft 

for samme efterslæb. 

 

 

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

velfærdsservice 2001 – 2019”, s. 95. 
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23.1. Betydning af regionsaftalerne i sig selv for efterslæbet i 
forholdt til UMIDDELBART demografisk træk. 
 

 

I dette afsnit undersøges først betydningen af regionsaftalerne for 2020 – 2021 i 

forhold til efterslæbet 2010 til 2019, opgjort alene i forhold til umiddelbart 

demografisk træk.  

 

Dernæst kortlægges betydningen af regionsaftalen for 2022 for samme efterslæb.  

 

Sidst gøres status pr medio 2020 for efterslæbet i forhold til umiddelbart demografisk 

træk. 

 

 

 
 
 
23.1.1. Effekt på efterslæbet af regionsaftalerne 2020 og 2021 i sig selv.  
 

Med økonomiaftalen for 2020 for regionerne 524 - som foran anført - fik det offentlige 

forbrug på sundhedsområdet i regionerne for 2020 et løft på + 1,5 mia. kr, hvilket 

svarede til en realvækst i det offentlige forbrug til regional velfærdsservice på 

sundhedsområdet på + 1,7 procent. 525  

I forhold til det umiddelbare demografiske træk for den regionale sektor i 2020 på 1 

mia. kr. 526 oversteg løftet i regionsaftalen for 2020 i sig selv således det 

demografiske træk på 1 mia. kr. med + 0,5 mia. kr. 

 
524) 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  

525) Denne vurdering er revideret i forhold til Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftalerne for 2020 med kommuner og 

regioner: Et løft af velfærden – med begrænsninger, s. 68. Her var stigningen i 2020 opgjort til 0,9 procent. 

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

526) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 60 af 15. okt. 2020, stillet af Troels Lund Poulsen, side 2 – tabel 1. 

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

 

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://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
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Som beskrevet tidligere gav økonomiaftalen for 2021 i sig selv et lidt mindre løft på 

+ 1,3 mia. kr., svarende til en procentuel vækst på + 1,4 procent 

Regionsaftalen for 2021 gav således i sig selv i forhold til det umiddelbare 

demografiske træk i 2021 på ligeledes 1 mia. kr. 527 et ”overskud” på + 0,3 mia. kr. 

 

 

Tabel: Reelt løft i regionsaftalerne 2020-2021 528 529 i sig selv betragtet sammenlignet 

med årlig vækst i det umiddelbare demografiske træk for sundhedsområdet i perioden 

2020 – 2021 i mia. kr. (2021 – priser). 530 

Mia. kr. 2020 2021 2020-2021 

I alt (akk) 

Umiddelbart dem. træk - 1 1 2 

Reelt løft i regionsaftale 1,5 1,3 2,8 

Difference (Overskud = +, underskud = -) +0,5 +0,3 +0,8 

 

Hermed reducerede kommuneaftalerne for 2020 og 2021 således i sig selv 

efterslæbet i forhold til umiddelbart demografisk træk med samlet +0,8 mia. kr.  

 

 

 
527) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 60 af 15. okt. 2020, stillet af Troels Lund Poulsen, side 2 – tabel 1. 

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

 

528) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

529) 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  

530) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 60 af 15. okt. 2020, stillet af Troels Lund Poulsen, 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/4/svar/1675042/2216482/index.htm
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
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Figur: Søjle 1: Efterslæb i forhold til umiddelbart demografisk træk 2010 – 2019 531   

på sundhedsområdet og indhentet efterslæb 2020 – 2021 i f. t. umidb. dem. træk 532  – 

effekt af regionsaftalerne 2020-2021 i sig selv.533 Søjle 2: Restefterslæb pr.ult.2021. 
534 Mia. kr, årets priser. 
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ØA 20 og 21 har således stort set elimineret ressourceefterslæbet fra perioden 2010 til 

2019 for det regionale sundhedsområde. 

 

 

 

 
531) 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  

532) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

533) J. aftale om S – regeringen og KL om regionernes økonomi for 2020. 

https://www.regeringen.dk/media/7235/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2020.pdf og 

aftale om S – regeringen og KL om regionernes økonomi for 2021. 

534) Kilde: Egen beregning  

Søjle 1 Søjle 2 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
https://www.regeringen.dk/media/7235/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2020.pdf
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23.1.2. Effekt på efterslæbets størrelse af regionsaftalen for 2022 i sig 
selv.  

 
 

Hertil kommer så i 2022 løftet i regionsaftalen her på 1,2 mia. kr. svarende til en 

procentuel vækst på + 1,4 pct. 

I forhold til det umiddelbare demografiske træk for den regionale sektor i 2020 på 1 

mia. kr. 535 oversteg løftet i regionsaftalen for 2022 i sig selv således det 

demografiske træk på 1 mia. kr. med + 0,2 mia. kr. 

 

Tabel: Reelt løft i regionsaftalen 2022 sammenlignet med årlig vækst i det 

umiddelbare demografiske træk for det regionale sundhedsområde i 2022 i mia. kr. 

(2022 – priser). 536 

 

Mia. kr. 2022 

Umiddelbart dem. træk - 1 

Reelt løft i regionsaftale 1,2 

Difference (Overskud = +, underskud = -) +0,2 

 

Regionsaftalen for 2022 indebærer således– i sig selv betragtet –, at 

ressourceefterslæbet for perioden 2010 til 2019 for det regionale sundhedsområde 

helt elimineres fra ved udgangen af 2021 at udgør -0,2 mia. kr. til med årets 

regionsaftale at udgøre 0,0 mia. kr.  

 

 

 
535) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 60 af 15. okt. 2020, stillet af Troels Lund Poulsen, side 2 – tabel 1. 

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

 

536) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
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Figur: Søjle 1: Efterslæb i forhold til umiddelbart demografisk træk 2010 – 2019 537   

på sundhedsområdet og indhentet efterslæb 2020 – 2022 i f. t. umidb. dem. træk 538  – 

effekt af regionsaftalerne 2020-2022 i sig selv.539 Søjle 2: Restefterslæb pr.ult.2021. 
540 Mia. kr, årets priser. 
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537) 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  

538) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

539) J. aftale om S – regeringen og KL om regionernes økonomi for 2020. 

https://www.regeringen.dk/media/7235/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2020.pdf og 

aftale om S – regeringen og KL om regionernes økonomi for 2021 og aftale om S – regeringen og KL om regionernes 

økonomi for 2022. 

https://www.regioner.dk/media/15386/aftaletekst-vedr-regionernes-oekonomi-for-2022.pdf 

540) Kilde: Egen beregning  

Søjle 1 Søjle 2 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
https://www.regeringen.dk/media/7235/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2020.pdf
https://www.regioner.dk/media/15386/aftaletekst-vedr-regionernes-oekonomi-for-2022.pdf
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23.2. Betydning af regionsaftalerne inkl. finanslovsløft for 
efterslæbet i forholdt til UMIDDELBART demografisk træk. 
 
I det herfølgende afsnit analyseres betydningen af regionsaftalerne, inkl. 

finanslovsløft i forhold til ressourceefterslæbet for det regionale sundhedsområde fra 

perioden 2010 til 2019. 

 
 
 
23.2.1. Effekt på efterslæbet af regionsaftalerne 2020 til 2021, inkl 
finanslovsløft.  
 

Oveni løftet i regionsaftalen for 2020 i sig selv på + 1,5 mia. kr. kom imidlertid – 

som tidligere beskrevet - et yderligere løft af de regionale sundhedsudgifter i 2020 

over finanslovene for 2019 og 2020 på i alt 1,2 mia. kr. 

Samlet betød regionsaftalen for 2020 + løftene i FL 19 og navnlig FL 20 således alt i 

alt et løft på 2,7 mia. kr i forhold til et umiddelbart demografisk træk på 1 mia. kr.   

De samlede løft for det regionale sundhedsområde i 2020, inkl. finanslovsløft, 

overstiger således det umiddelbare demografiske træk med + 1,7 mia. kr. 

Hertil kommer oveni i regionsaftalen for 2021 på i sig selv + 1,3 mia. kr.– som 

tidligere beskrevet - et yderligere løft af de regionale sundhedsudgifter i 2021 på i alt 

1,5 mia. kr. 

Samlet betød regionsaftalen for 2021 + merbevillingerne i finansloven for 2021 

således alt i alt et løft på +2,8 mia. kr i forhold til et umiddelbart demografisk træk på 

1 mia. kr.   

De samlede løft for det regionale sundhedsområde i 2021 overstiger således det 

umiddelbare demografiske træk med + 1,8 mia. kr. 
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Tabel: Reelt løft i regionsaftalerne 2020-2021 541 542 inkl. løft fra FL 19 og FL 20 

sammenlignet med årlig vækst i det umiddelbare demografiske træk for det regionale 

sundhedsområde i perioden 2020 – 2021 i mia. kr. (2021 – priser). 543 

 

Mia. kr. 2020 2021 2020-2021 

I alt (akk) 

I. Umiddelbart dem. træk - 1 1 2 

II. Reelt løft i regionsaftale + 1,5 + 1,3 + 2,8 

III. Yderligere løft i FL 19 og FL 20  +1,2 +1,5 +2,7 

Difference II + III – I 

(Overskud = +, underskud = -) 

+1,7 +1,8 +3,5 

 

Hermed reducerede regionsaftalerne for 2020 og for 2021 således inkl. 

finanslovsløft fra FL 19 og navnlig fra FL 20 i 2020 og 2021 med en vækst på+3,5 

mia.kr. over dette umiddelbare demografiske træk efterslæbet i 2019 på - 1 mia. kr 

og ændrede efterslæbet til et overskud på + 3,5 mia. kr. 

 

 

 

 

 

 
541) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

542) 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  

543) 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/4/svar/1675042/2216482/index.htm
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
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Figur: Søjle 1: Efterslæb i forhold til umiddelbart demografisk træk 2010 – 2019 544   

på sundhedsområdet og indhentet efterslæb 2020 – 2021 i f. t. umidb. dem. træk 545  – 

effekt af regionsaftalerne 2020-2021 546 + løft i perioden fra Fl 19-20. 547 Søjle 2: 

”Overskud” pr.ult.2021. 548 Mia. kr, årets priser. 
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ØA 20 og 21 har således stort set elimineret ressourceefterslæbet fra perioden 2010 til 

2019 for det regionale sundhedsområde. 

 
544) 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  

545) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

546) J. aftale om S – regeringen og KL om regionernes økonomi for 2020. 

https://www.regeringen.dk/media/7235/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2020.pdf og 

aftale om S – regeringen og KL om regionernes økonomi for 2021. 

547) Jf. aftale mellem VLAK – regeringen og DF om finansloven for 2019. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-

folkeparti/ og Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf   

548) Kilde: Egen beregning  

Søjle 1 Søjle 2 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
https://www.regeringen.dk/media/7235/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2020.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
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23.2.2. Effekt på efterslæbet af regionsaftalen 2022, inkl finanslovsløft.  
 

 

Hertil kommer så i 2022 for det første så løftet i regionsaftalen for 2022 på + 1,2 mia. 

kr. svarende til en procentuel vækst på +1,1 pct. 

Hvortil kommer, at FL 19 og FL 20 i 2022, jf. foran, indebar et yderligere løft af det 

regionale sundhedsområde i 2021 på + 1,5 mia. kr. 

Et samlet løft i 2022 på + 2,7 mia.kr. i forhold til et umiddelbart demografiske træk i 

2022 på 1 mia. kr.  

De samlede løft i 2022 for det regionale sundhedsområde overstiger således det 

umiddelbare demografiske træk i året med +1,7 mia. kr. 

 

Tabel: Reelt løft i regionsaftalen for 2022 sammenlignet med årlig vækst i det 

umiddelbare demografiske træk for det regionale sundhedsområde i 2022 i mia. kr. 

(2022 – priser). 549 

Mia. kr. 2022 

I. Umiddelbart dem. træk - 1 

II. Reelt løft i regionsaftale 1,2 

III. Yderligere finanslovsløft 1,5 

Difference II + III – I 

(Overskud = +, underskud = -) 

+1,7 

 

Regionsaftalen for 2022 + finanslovsløftene i 2022 fra FL20 og FL 21 bidrog således 

til at øge ”overskuddet” pr. udgangen af 2021 i forhold til efterslæbet fra 2021 til 

2019 med yderligere + 1,7 mia. kr. i 2022 fra + 2,5 mia. kr. til + 4,2 mia. kr. efter 

regionsaftale 2020 

 

 
549) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
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Figur: Søjle 1: Efterslæb i forhold til umiddelbart demografisk træk 2010 – 2019 på 

sundhedsområdet 550 og indhentet efterslæb 2020 – 2022 i f. t. umidb. dem. træk 551  – 

effekt af regionsaftalerne 2020-2022 552 + løft i perioden fra Fl 19-20. 553 Søjle 2: 

”Overskud” pr. ult. 2022. 554 Mia. kr, årets priser. 
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550) 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  

551) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

552) Jf. aftale om S – regeringen og KL om regionernes økonomi for 2020. 

https://www.regeringen.dk/media/7235/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2020.pdf og 

aftale om S – regeringen og KL om regionernes økonomi for 2021. 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf og aftale om S – regeringen og KL om 

regionernes økonomi for 2022. 

553) Jf. aftale mellem VLAK – regeringen og DF om finansloven for 2019. 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-

folkeparti/ og Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf   

554) Kilde: Egen beregning  

Søjle 1 Søjle 2 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
https://www.regeringen.dk/media/7235/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2020.pdf
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2018/november/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti/
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
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23.3. Status pr. medio 2022 for efterslæbet siden 2010 i forhold 
til UMIDDELBART demografisk træk. 
 

For den samlede periode 2010 – 2022 betyder dette, at efterslæbet for 

sundhedsområdet i forhold til umiddelbart demografisk træk i denne periode er blevet 

mere end indhentet med regionaftalerne 2020 til 2021, inkl. de yderligere løft for 

sundhedsområdet i FL 20 og FL 21 

Samlet løftes sundhedsområdet gennem såvel regionsaftaler 2020 til 2021 såvel 

gennem FL 19 og navnlig gennem FL 20 i alt med + 8,2 mia. kr. i forhold til 

akkumuleret umiddelbart demografisk træk 2020 til 2022 på 3 mia. kr. 

 

Tabel: Reelt løft i regionsaftalerne 2020 til 2022, inkl. løft i denne periode fra FL19 -

21. sammenlignet med årlig vækst i det umiddelbare demografiske træk for det 

regionale sundhedsområde i 2020 - 2022 i mia. kr. (2022 – priser). 555 

 

Mia. kr. 2020- 2022 

I. Umiddelbart dem. træk - 3 

II. Reelt løft i regionsaftaler 2020 til 

2022 

4 

III. Yderligere finanslovsløft i FL 19 – 

21 

4,2 

Difference II + III – I 

(Overskud = +, underskud = -) 

+5,2 

 

Hermed indebærer de samlede hidtidige løft i 2020 til 2022 i regionsaftaler inkl. løft 

for det regionale sundhedsområde i FL 19 – FL 21 på i alt + 5,2 mia. mere end det 

 
555) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
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fulde demografiske træk, at efterslæbet i 2019 fra perioden 2010 til 2019 på – 1 mia. 

kr. indhentes og overstiges med + 4,2 mia. kr. 

 

Figur:  Efterslæb for sundhedsområdet i regionerne 2010 – 2019 556 (Søjle 1), samlet 

løft 2020 557, 2021 558  og 2022, inkl. yderligere løft i FL 20 og Fl 21 (Søjle 2) og 

nettoløft ud over efterslæb pr. medio 2022, mia. kr. 559 (Søjle 3) (2022 – priser)  
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556) Kilde: Egen beregning jf. foran. 

557) 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  

558 ) 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/  

559) Kilde: Egen beregning jf. foran. 

Søjle 1 Søjle 2 Søjle 3 

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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Kap. 24. Betydning af regionsaftalerne i sig selv 
respektive inkl. finansløft for efterslæbet i forhold til 
FULDT demografisk træk. 
 

 

Svarende til forrige kapitel undersøges i herværende kapitel undersøges, hvilken 

effekt regionsaftalerne 2020 til 2022 har for ressourceefterslæbet for 

sundhedsvæsenet fra perioden 2010 til 2019, nu i forhold til FULDT demografisk 

træk. 

Jf. foran var der ved udgangen af 2019 et ressourceefterslæb fra denne periode på – 

7½ mia. kr. i forhold til FULDT demografisk træk 

Figur:  Akkumuleret efterslæb for offentligt forbrug til kommunal velfærdsservice i 

forhold til FULDT demografisk træk, mia. kr. (2019 – priser, afrundet) – egen 

beregning baseret på KL s opgørelse af væksten i kommunernes serviceudgifter 2000 

-2018. 560 

 

-15-15

-10
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Mia. kr.

Akk. Efterslæb ift. Umid. Dem. Træk

 

I første afsnit undersøges betydningen af regionsaftalerne i sig selv for efterslæbet, 

således opgjort. 

Dernæst analyseres i andet afsnit betydningen af regionsaftalerne, inkl. finanslovsløft 

for samme efterslæb. 
 

560) 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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24.1. Betydning af regionsaftalerne 2020 til 2022 i sig selv for 
efterslæbet i forholdt til FULDT dem. træk. 
 
I dette afsnit undersøges betydningen af regionsaftalerne for 2020 – 2022 i forhold til 

efterslæbet 2010 til 2019, opgjort alene i forhold til fuldt demografisk træk.  

 

Først kortlægges betydningen af regionsaftalerne for 2020 til 2021 i sig selv for det 

anførte efterslæb.  Dernæst kortlægges betydningen af regionsaftalen for 2022 for 

samme efterslæb. Sidst sammenfattes status pr medio 2022 efter regionsaftalen for 

2022 for efterslæbet siden 2010 for sundhedsvæsenet i forhold til fuldt demografisk 

træk. 

 
 
24.1.1. Betydning for efterslæbet af regionsaftalerne for 2020 – 2022 i 
sig selv. 
 

 

Jf foran så fik regionerne med økonomiaftalen for 2020 et løft på 1,5 mia. kr. 561  

Dette var IKKE tilstrækkeligt til at dække det fulde demografiske træk for den 

regionale sektor, som ifølge Finansministeriets opgørelse for 2020 udgjorde 2 mia. 

kr. 562 Med regionsaftalen for 2020 i sig selv var der således et underskud i forhold til 

det fulde demografiske træk på – 0,5 mia. kr. 

Hvad angår økonomiaftalen for regionerne for 2021 gav den i sig selv et løft på 1,3 

mia. kr, jf. foran. 563 Heller ikke dette var tilstrækkeligt til at dække det fulde 

demografiske træk for den regionale sektor, som for 2021 som beskrevet ovenfor 

 
561) 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  

562) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

563) 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://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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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udgjorde 2 mia. kr. 564 Med regionsaftalen for 2021 i sig selv var der således et 

underskud i forhold til det fulde demografiske træk på – 0,7 mia. kr. 

For de to regionsaftaler under et er der således et underskud i forhold til fuldt 

demografisk træk på -1,2 mia. kr. 

Tabel: Reelt løft i regionsaftalerne 2020-2021 565 566 i sig selv betragtet sammenlignet 

med årlig vækst i det fulde demografiske træk for sundhedsområdet i regionerne i 

perioden 2020 – 2021 i mia. kr. (2020 – priser). 567 

 

Mia. kr. 2020 2021 2020-2021 akk. 

I. Fuldt dem. træk - 2 2 4 

II. Reelt løft i regionsaftalerne 1,5 1,3 2,8 

Difference I – II 

(Overskud = +, underskud = -) 

-0,5 -0,7 -1,2 

 

Hermed reducerede regionsaftalerne for 2020 og 2021 således i sig selv betragtet 

ikke efterslæbet fra perioden 2010 til 2019 i forhold til fuldt dem. træk. Dette 

voksede tværtimod med samlet – 1,2 mia. kr. fra – 7 ½ mia. kr. til - 8,7 mia. kr. pr. 

udgangen af 2021. 

Jf. foran har sundhedsøkonomer m.fl. som anført et højere bud på det fulde 

demografiske træk på årligt 3 mia. kr. I forhold hertil er den samlede underskridelse i 

 
564) 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  

565) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

566) 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  

567) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/09/Oekonomiaftaler2020.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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2020 til 2021 selvsagt to millioner større = - 3,2 mia. kr. og vokser dermed fra -7½ 

mia. kr. i 2019 til -11,2 mia. kr. 

 

Figur: Efterslæb 2010 til 2019 568 og øget efterslæb 2020 -2021 i forhold til fuldt 

demografisk træk 569 for det regionale sundhedsområde – effekt af regionsaftalerne 

2020-2021 i sig selv – Søjle 1: Opgjort i forhold til Finansministeriets bud herpå 570 

respektive søjle 2: ifølge højere bud fra sundhedsøkonomer m. fl 571. Mia. kr, årets 

priser. 
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568) 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 

569) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

570) Finansministeriet: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020 vedr. det fulde demografiske 

træk 2020 – 2025 (det beregningstekniske fremskrivningsprincip), stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Svar 24.06.20. 

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

571) 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 

Søjle 1 Søjle 2 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.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
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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24.1.2. Betydning for efterslæbet af regionsaftalen for 2022 i sig selv. 
 

Hertil kommer så i 2022 – jf. foran - et samlet løft i 2022 på 1,2 mia.kr. i forhold til 

det fulde demografiske træk i 2022 på 2 mia. kr. 

Også for 2022 udgør det fulde demografiske træk ifølge Finansministeriets opgørelse 

2 mia. kr.  

Regionsaftalen for 2022 i sig selv underskrider således i sig selv det fulde 

demografiske træk med - 0,8 mia. kr. 

 

Tabel: Reelt løft i regionsaftalen 2022 sammenlignet med det fulde demografiske 

træk for sundhedsområdet i 2022 i mia. kr. (2022 – priser). 572 

Mia. kr. 2022 

I. Fuldt dem. træk - 2 

II. Reelt løft i regionsaftale 1,2 

Difference I - II (Overskud = +, underskud = -) -0,8 

  

Dette indebærer at ressourceefterslæbet for sundhedsområdet i regionerne fra pr. 

2021 at udgøre – 8,7 mia. kr. vokser til - 9,5 mia. kr. – i forhold til Finansministeriets 

opgørelse af det fulde demografiske træk. 

Som anført har sundhedsøkonomerne et højere bud på det fulde demografiske træk på 

årligt 3 mia. kr. også i 2022. I forhold hertil vokser efterslæbet i 2022 selvsagt med 

yderligere 1 mia. kr. større = - 1,8 mia. kr.  

 

Det samlede efterslæb siden 2010 vokser hermed – i forhold til eksperternes bud på 

det fulde demografiske træk - vokser dermed fra - 11½ mia. kr. pr udgangen af 2021   

til medio 2022 efter regionsaftalen for 2022 i sig selv fra -11,2 mia. kr. med 

underskuddet i 2022 på -1,8 mia. kr. til i alt medio 2022 -13 mia. kr 

 
572) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr.60 af 15.10.20 stillet af Troels Lund Poulsen. tabel 1. Finansministeriet, 

26.10.20 https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf 

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
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Figur: Efterslæb 2010 til 2019 573 og øget efterslæb 2020 -2021 i forhold til fuldt 

demografisk træk 574 for det regionale sundhedsområde – effekt af regionsaftalerne 

2020-2021 i sig selv – Søjle 1: Opgjort i forhold til Finansministeriets bud herpå 575 

respektive søjle 2: ifølge højere bud fra sundhedsøkonomer m. fl 576. Mia. kr, årets 

priser. 
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573) 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 

574) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

575) Finansministeriet: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020 vedr. det fulde demografiske 

træk 2020 – 2025 (det beregningstekniske fremskrivningsprincip), stillet efter ønske fra Rune Lund (EL). Svar 24.06.20. 

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

576) 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 

Søjle 1 Søjle 2 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.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
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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24.2. Betydning af regionsaftalerne 2020 til 2022 inkl. 
finanslovsløft for efterslæbet i forhold til FULDT demografisk 
træk. 
 
I dette afsnit undersøges betydningen af regionsaftalerne for 2020 – 2022, inkl. 

finanslovsløft 2020 til 2021, i forhold til efterslæbet for sundhedsvæsenet 2010 til 

2019, opgjort i forhold til FULDT demografisk træk.  

 

I første afsnit kortlægges betydningen af regionsaftalerne 2020 til 2021, inkl. 

finanslovsløft, i samme periode, for det anførte efterslæb.  

 

Dernæst kortlægges i andet afsnit betydningen af regionsaftalen 2022, inkl. 

finanslovsløft i året, for samme efterslæb.  

 
Sidst sammenfattes a for efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk. 

 

 

 
24.2.1. Betydning for efterslæbet af regionsaftalen for 2020 – 2021, inkl. 
finanslovsløft. 
 

Jf. foran løftede regionsaftalen for 2020 i sig det regionale sundhedsområde med +1,5 

mia. kr. 577  Oven heri kom imidlertid igen et yderligere løft af de regionale 

sundhedsudgifter i 2020 over FL19 og FL 20 på + 1,2 mia. kr.  

 

Samlet betød merbevillingerne over finansloven i 2020 således alt i alt et løft på 2,7 

mia. kr i forhold til et fuldt demografisk træk på 2 mia. kr.  Inkl. finanslovsløft 

reduceredes efterslæbet derfor i 2020 med 2,7 mia. kr. – 2 mia. kr. = +0,7 mia. kr.  

Hvad angår økonomiaftalen for 2021 var det reelle løft af det regionale 

sundhedsområde mindre – nærmere bestemt + 1,3 mia. kr.  578  Hertil kom imidlertid 

– jf. foran – yderligere løft i 2021 fra FL 19 – FL 21 på + 1,5 mia. kr. 

 
577) 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://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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Regionsaftalen for 2021 inkl. finanslovsløft, løftede således det regionale 

sundhedsområde med i alt + 2,8 mia. kr, hvilket oversteg det fulde demografiske træk 

på 2 mia. kr. med + 0,8 mio. kr. Efterslæbet reduceredes derfor i 2021 med 2,8 mia. 

kr. – 2 mia. kr. = + 0,8 mia. kr.  

 

Tabel: Reelt løft i regionsaftalerne 2020-2021 inkl. løft i perioden fra FL19 – FL 21 

sammenlignet med årlig vækst i det fulde demografiske træk for det regionale 

sundhedsområde i perioden 2020 – 2021 i mia. kr. (Løbende priser). 579 

  

Mia. kr. 2020 2021 2020-2021 akk. 

I. Fuldt dem. træk - 2 2 4 

II. Reelt løft i kommuneaftale 1,5 1,3 2,8 

III. Yderligere løft over FL19 til FL21 1,2 1,5 2,7 

Difference II+III-1  

(Overskud = +, underskud = -) 

+0,7 +0,8 +1,5 

 

Da efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk inkl. løft fra FL 19 og FL 21 

således i 2020 blev reduceret med +0,7 mia. kr. og i 2021 også reduceredes nu med 

+0,8 mia. kr., blev det samlede resultat pr. udgangen af 2021 en samlet mindre 

reduktion af efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk med + 1,5 fra – 7,5 mia. 

kr. mia. kr. i 2019 til i alt – 6 mia. kr. pr. udgangen af 2021. 

 

Ser vi imidlertid i forhold til det forannævnte højere bud fra sundhedsøkonomer m.fl. 

på det fulde demografiske træk på årligt 3 mia. kr., er ændringen i forhold til dette 

bud på det fulde demografiske selvsagt to millioner mindre for perioden 2021 til 2022 

som helhed. 

 

 
578) Jf. Finansministeriet: Faktaark om kommunernes service – og anlægsudgifter, tabel 1. 08.06.21. 

https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf  

579) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

https://fm.dk/media/24847/faktaark_kommunernes-service-og-anlaegsudgifter.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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I stedet for den ovennævnte reduktion af efterslæbet pr. udgangen af 2021 med - 1,5 

mia. kr sker der så 2020 til 2021 en forøgelse af efterslæbet med + 1,5 mia kr - 2 mia. 

kr = - 0,5 mia. kr. Hermed vokser efterslæbet - set i forhold til eksperternes højere 

bud – fra ved udgangen af 2019 -7½ mia. kr. til ved udgangen af 2021 – 8 mia. kr. 

 

Figur:  Efterslæb 2010 – 2019 580 og nettoforøgelse af efterslæb i 2020 og 2021 for 

det regionale sundhedsområde i forhold til fuldt demografisk træk ifølge regionsaftale 

20 og 21, inkl. løft fra FL 19 – Fl 21, mia. kr. (2020 – priser)581 – i forhold til Søjle 1: 

Finansministeriets 582 respektive Søjle 2: sundhedsøkonomers opgørelse 583. 
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580) 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  

581) Kilde: Egen beregning. 

582) 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  
583) 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 

 

Søjle 1 Søjle 2 

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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24.2.2. Betydning for efterslæbet af regionsaftalen for 2022, inkl. 
finanslovsløft. 
 

Som anfør betød kommuneaftalen for 2022 i sig selv et løft for det regionale 

sundhedsområde på +1,2 mia. kr.  

Hertil kom i 2022 et yderligere løft for sundhedsvæsenet gennem FL 19 – 21 på 1,5 

mia. kr. Inkl. finanslovsløft løftedes sundhedsområdet således i 2022 alt i alt med 

1,2+1,5 mia. kr = i alt +2,7 mia. kr. 

I forhold til Finansministeriets bud på det fulde demografiske træk på også i 2022 2 

mia. kr. overstiger løftet således det demografiske træk med +0,7 mia. kr. Efterslæbet 

2010 til 2021 på + 6 mia. kr reduceres således i 2022 yderligere med +0,7 mia. kr fra 

– 6 mia. kr. til - 5,3 mia. kr. 

 

Inddrager vi imidlertid igen det højere bud fra sundhedsøkonomer m.fl. på det fulde 

demografiske træk på årligt 3 mia. kr. jf. foran, er der i 2022 tale om, at det således 

opgjorte demografiske træk i stedet underskrides med 3 mia. kr – 2,7 mia. kr. = en 

forøgelse af efterslæbet med - 0,3 mia. kr.  

 

Og i forhold til et fuldt demografisk træk i hele perioden på årligt 3 mia. kr. vokser 

efterslæbet fra pr. udgangen af 2021 således fra at være -8 mia. kr. til medio 2022 

efter regionsaftalen for 2022, inkl. finanslovsløft 2019-2021, at udgøre – 8,3 mia. kr. 
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Figur:  Efterslæb 2010 – 2021 584 og nettoforøgelse af efterslæb i 2022 for det 

regionale sundhedsområde i forhold til fuldt demografisk træk ifølge 

regionsaftale2022, inkl. løft fra FL 19 – Fl 21, mia. kr. (2020 – priser)585 – i forhold 

til Søjle 1: Finansministeriets 586 respektive Søjle 2: sundhedsøkonomers opgørelse 
587. 
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584) 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  

585) Kilde: Egen beregning. 

586) 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  
587) 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 

 

Søjle 1 Søjle 2 

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


265 
 

24.3. Status pr medio 2022 for efterslæb siden 2010 i forhold til 
FULDT demografisk træk. 
 

Hvor efterslæbet for den samlede periode 2010 – 2022 i forhold til det umiddelbare 

demografiske træk som anført sidst i forrige kapitel er blevet mere end indhentet, er 

billedet mere broget for efterslæbet, når det sammenlignes med det fulde 

demografiske træk. Afgørende er i denne forbindelse, hvorledes det årlige 

demografiske træk fastsættes: Til 2 mia. kr. som af Finansministeriet eller til 3 mia. 

kr. som af sundhedseksperterne. 

I forhold til Finansministeriets bud på det fulde demografiske træk på i årligt 

gennemsnit 2 mia. kr. i perioden 2020 til 2025 betyder dette, at efterslæbet for 

sundhedsområdet i forhold til det fulde demografisk træk i perioden 2020 til 2025 er 

blevet reduceret gennem regionaftalerne 2020 til 2021, inkl. de yderligere løft for 

sundhedsområdet i FL 20 og FL 21 

Samlet løftes sundhedsområdet gennem regionsaftalerne 2020 til 2022 med i alt + 4 

mia. kr og gennem FL 19 – FL 21 med + 4,2 mia. kr. dvs. alt inklusive med +8,2 mia. 

kr. 

Tabel: Reelt løft i regionsaftalerne 2020 til 2022, inkl. løft i denne periode fra FL19 -

21 sammenlignet med Finansministeriets bud på årlig vækst i det fulde demografiske 

træk for det regionale sundhedsområde i 2020 - 2022 i mia. kr. (2022 – priser). 588 

 

Mia. kr. 2020- 2022 

I. Umiddelbart dem. træk - 6 

II. Reelt løft i regionsaftaler 2020 til 

2022 

4 

III. Yderligere finanslovsløft i FL 19 – 

21 

4,2 

Difference II + III – I 

(Overskud = +, underskud = -) 

+2,2 

 

 
588) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (alm. Del) af 18. juni 2020, stillet efter ønske fra Rune Lund (EL), tabel 1. 

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

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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Hermed indebærer de samlede hidtidige løft i 2020 til 2022 i regionsaftaler inkl. løft 

for det regionale sundhedsområde i FL 19 – FL 21 på i alt + 2,2 mia. mere end det 

fulde demografiske træk, at efterslæbet siden 2010 reduceres fra i 2019 at udgøre -7,5 

mia. kr til i 2022 at udgøre - 7,5 mia. kr + 2,2 mia. kr. = nu medio 2022 inkl. 

regionsaftale 2022 at være godt – 5 mia. kr.  

Anderledes forholder det sig, når vi sammenligner løftet 202 til 2022 med, hvad det 

fulde demografiske træk udgør ifølge sundhedsøkonomernes: 3 mia. kr. 

 

Sundhedsøkonomernes bud på det fulde demografiske træk på i årligt gennemsnit 3 

mia. kr. i perioden 2020 til 2025 betyder, at ovennævnte reduktion af efterslæbet 

siden 2010 i stedet ændrer sig fra +2,2 mia. kr. til en stigning på +2,2 mia. kr - 3 mia. 

kr. = netto  - 0,8 mia. kr. dvs. at efterslæbet fra perioden 2010 til 2019 på – 7½ ia. kr. 

øges med til godt – 8,5 mia. kr. 

 

Tabel: Reelt løft i regionsaftalerne 2020 til 2022, inkl. løft i denne periode fra FL19 -

21 sammenlignet med sundhedsøkonomernes bud på årlig vækst i det fulde 

demografiske træk for det regionale sundhedsområde i 2020 - 2022 i mia. kr. (2022 – 

priser).  

Mia. kr. 2020- 2022 

I. Umiddelbart dem. træk - 9 

II. Reelt løft i regionsaftaler 2020 til 

2022 

4 

III. Yderligere finanslovsløft i FL 19 – 

21 

4,2 

Difference II + III – I 

(Overskud = +, underskud = -) 

-0,8 

 

Afhængig af. om Finansministeriets eller sundhedsøkonomernes bud på det fulde 

demografiske træk lægges til grund reduceres efterslæbet siden 2010 altså til 

henholdsvis godt - 5 mia. kr. respektive det vokser til godt -8, 5 mia. kr. 
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Figur:  Efterslæb for sundhedsområdet i regionerne 2010 – 2019 589 (Søjle 1), 

bruttoløft 2020 - 2022 i regionsaftaler 590 + løft i FL 20 og Fl 21 591  (Søjle 2) og 

restefterslæb pr. medio 2022, mia. kr. (2022 – priser) 592 - fraregnet FM`s (Søjle 3) 

respektive sundhedsøkonomernes bud (Søjle 4) på fuldt demografiske træk 
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589) Kilde: Egen beregning jf. foran. 

590) Jf. aftale om S – regeringen og KL om regionernes økonomi for 2020. 

https://www.regeringen.dk/media/7235/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2020.pdf og 

aftale om S – regeringen og KL om regionernes økonomi for 2021. 

https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf og aftale om S – regeringen og KL om 

regionernes økonomi for 2022. 

https://www.regioner.dk/media/15386/aftaletekst-vedr-regionernes-oekonomi-for-2022.pdf 

591Jf. Aftale om S – regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 

https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf  og Aftale mellem S – regeringen og RV, SF 

og EL om finansloven for 2021. 

https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf 

592) Kilde: Egen beregning jf. foran. 

Søjle 3 Søjle 4 Søjle 1 Søjle 2 

https://www.regeringen.dk/media/7235/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2020.pdf
https://fm.dk/media/18035/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2021.pdf
https://www.regioner.dk/media/15386/aftaletekst-vedr-regionernes-oekonomi-for-2022.pdf
https://www.regeringen.dk/media/7705/aftale-om-finansloven-for-2020.pdf
https://fm.dk/media/18311/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groen-genopretning.pdf
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Kap. 25: Skidt og kanel i regionsaftalen! Opfylder den 
”Forståelsespapiret”?  
 
Dette kapitel bringes som oversigt forrest i rapporten i ”Resumeet” under 

”Konklusion”, afsnit 4 og 3. 
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Illustration: Inddelingen i regioner. 593) 

 

 
 

 
593) Kilde: Grundbog i dansk og international politik. Systime 2019 

https://politik.systime.dk/index.php?id=156%C3%B8konomiaftale  

https://politik.systime.dk/index.php?id=156%C3%B8konomiaftale
https://politik.systime.dk/index.php?id=156%C3%B8konomiaftale
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Kap. 26: Sammenfatning og konklusion.  
 
 

Konklusion og sammenfatning bringes af oversigtsmæssige grunde forrest i rapporten 

som et samlet RESUME. 

Resumeet indledes med konklusionsafsnittet. Heri konkluderer 2. og 3. afsnit på 

delrapport I om kommuneaftalen for 2022 og 4. og 5. afsnit på delrapport II om 

regionsaftalen for 2022. 

I sammenfatningsdelen sammenfatter del I på delrapport I og del II på delrapport II. 
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