
 

Bedre Balance 
FAKTAARK 

LAVT SERVICENIVEAU TIL BØRN OG ÆLDRE I PROVINSEN 

 

Udgiftsbehov 

Det samlede gennemsnitlige udgiftsbehov i provinsen er 

1.000 kr. højere pr. indbygger end i hovedstadskommu-

nerne. Dette indbefatter både aldersbestemte og sociale 

udgiftsbehov, hvor hovedstadsområdets borgmestre kun 

nævner de sociale udgiftsbehov. 

 

Ressourcepres 

KORA har lavet en analyse af kommunernes 

ressourcepres, der er beregnes som forholdet mellem 

udgiftsbehov og ressourcegrundlag (indtægter inkl. 

udligning). Jo højere værdi en kommune har på dette 

indeks, desto større er udgiftsbehovene i forhold til de 

eksisterende økonomiske muligheder. Høje værdier er 

således udtryk for økonomisk pressede kommuner. 

 

Af kortet fremgår det tydeligt, at de økonomisk mest 

trængte kommuner ligger i provinsen - der ses et meget 

tydeligt skel mellem hovedstad og provins. 

 

 

Serviceniveau 

Provinsen har det højeste udgiftsbehov pr. indbygger. Al-

ligevel er de gennemsnitlige serviceudgifter pr. indbyg-

ger 2.700 kr. højere i hovedstadskommunerne end i pro-

vinskommunerne. Borgere i hovedstadskommunerne får 

således en bedre kommunal service end borgere i pro-

vinskommunerne. 

 

 

 

På de store kommunale serviceområder giver forskel-

lene sig udslag i endog meget store forskelle i serviceni-

veau. 

 

Kr. pr. person i 

målgruppe 
Hovedstad Provins 

For-

skel 

Dagpasning 67.713 51.970 30 % 

Folkeskole  79.037 71.962 10 % 

Ældreområdet 42.565 38.065 12 % 
Kilde: KL. Dagpasning og ældre er Budget 2015 tal, folkeskole er skole-
året 2013/2014 

 

Når borgmestrene i hovedstaden fremfører, at service-

niveauet i provinsen er højt skyldes det høje overfør-

selsudgifter og ikke høje udgifter til kommunal service.  

 

Kr. pr person Serviceudgifter 
Overførsler og 

a-dagpenge 

Hovedstad 42.661 11.436 

Provins 39.950 13.711 
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http://www.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=1904
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Du kan læse mere om Bedre Balances forslag på www.bedrebalance.nu 

 

Bedre balance nu! 

 

Konkret foreslår Bedre Balance, at: 

 Hæve landsudligningen fra 61% til 88% 

 Fjerne hovedstadsudligningen, der i dag er på 27% 

 Reducere udligningsgraden i ordningen for kommuner med højt strukturelt underskud uden for hovedstaden 

fra 32% til 5% 

 Udbrede denne ordning til også at omfatte kommunerne i hovedstaden 

 Fastholde den nuværende grænse for at være omfattet af ordningen vedrørende højt strukturelt underskud 

på 95% af det landsgennemsnitlige underskud 

 Fastholde det nuværende niveau for overudligning på 93% 

Tilslutning bag Bedre Balance 

 Bedre Balance består af Esbjerg, Herning, Hjørring, Holstebro, Odsherred, Randers, Vordingborg og Aar-

hus Kommuner  

 62 ud af 64 borgmestre uden for hovedstaden støtter Bedre balance 

 Disse 62 borgmestre repræsenterer kommuner med 3,6 mio. indbyggere 

 37 ud af 48 V-borgmestre støtter Bedre Balance 

 Alle S-borgmestre uden for hovedstaden – svarende til 20 borgmestre – støtter Bedre Balance initiativet 

http://www.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=1904
http://www.aarhus.dk/
http://www.bedrebalance.nu/

