
Bedre Balance
- de centrale pointer -

62 ud af 64 borgmestre udenfor hovedstadsområdet

bakker op om Bedre Balance 



Baggrund og anledning
• Anledning til initiativet var refusionsomlægningen i beskæftigelsesreformen, 

der i udgangspunktet flytter 1,6 mia. kr. til hovedstaden fra provinsen

• Når udligningssystemet i forvejen skal ændres, bør der ikke bare lappes på 
det eksisterende system - det bør bygges grundlæggende om!

• Tid til et enstrenget udligningssystem i Danmark. Et udligningssystem hvor 
alle kommuner er på lige fod, og er omfattet af de samme ordninger. 

• Målet er at skabe bedre balance mellem alle kommuner i Danmark ved at 
afskaffe hovedstadsudligningen og hæve landsudligningen tilsvarende.





KORA-analyse

Ressourcepres: 

• Beregnet som forholdet mellem 
udgiftsbehov og 
ressourcegrundlag (inkl. 
udligning). 

• Jo højere værdi kommunen har 
på dette indeks, desto større er 
udgiftsbehovene i relation til de 
økonomiske muligheder. 



Det voksende skattegab

• Forskellen i det vægtede 
beskatningsniveau 
mellem kommunerne i 
hovedstadsområdet og 
kommunerne i resten af 
landet var ved 
kommunalreformen i 
2007 0,36 procentpoint, 
mens den i 2016 er 
vokset til 1,19 
procentpoint! 

Kilde: SIMs kommunale nøgletal. 
Sammenvejning af indkomstskat og grundskyld 
for ejendomme og produktionsjord



Bedre Balances forslag 
- et enstrenget udligningssystem

• At hæve landsudligningen fra 61% til 88%

• At fjerne hovedstadsudligningen, der i dag er på 27%

• At reducere udligningsgraden i ordningen for kommuner med højt 
strukturelt underskud uden for hovedstaden fra 32% til 5%

• At udbrede denne ordning til også at omfatte kommunerne i hovedstaden

• Fastholde den maksimale udligningsgrad på samme niveau som i dag -
overudligningen - nemlig 93%



Hovedstads-
udligning (27%)

Landsudligning 
(61%)

Landsudligning 
(88%)

Landsudligning 
(61%)

Højt strukturelt 
underskud* 
(32%)

Højt strukturelt 
underskud (5%)*

Før Bedre Balance Efter Bedre Balance

Hovedstaden Øvrige kommuner Alle kommuner

*Udligning af højt 
strukturelt underskud 
omfatter kun den del 
der ligger over grænsen 
på 95% af det 
landsgennemsnitlige 
strukturelle underskud. 



Samlet udgiftsbehov (socialt og demografisk)
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Udgiftsbehovet er størst udenfor hovedstadsområdet



Beskatningsgrundlag 2016

208.790

167.206

Hovedstad Ikke hovedstad

Beskatningsgrundlag kr./indbygger 2016

Beskatningsgrundlaget er 41.585 kr. højere i hovedstadsområdet pr. 
indbygger

Kilde: SIM’s kommunale nøgletal



Beskatning og indkomst
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Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (1.000 kr.)

Skatte-% vs. indkomst

Signifikant sammenhæng - jo mere velhavende borgere, desto 
lavere skat!

Kilde: SIMs kommunale nøgletal



Serviceudgifter pr. indbygger

43.161
40.498 

Hovedstad Ikke hovedstad

Serviceudgifter kr./indbygger i budget 2015

Serviceudgifterne pr. indbygger er 6,6 % højere i hovedstadsområdet

Kilde: NIS, EG kommuneinformation, 
Budgetvejledning 2016



Serviceudgifter på serviceområder

Hovedstaden
Udenfor 

Hovedstaden Forskel

Dagpasning pr. 0-5 årig 67.713 51.970 30%

Folkeskolen pr. elev 79.037 71.962 10%

Ældreområdet pr. ældre 42.565 38.065 12%

Kilde: NIS, EG kommuneinformation, kommunalstatiske 
meddelelser

Noter:
Dagpasningsområdet, budget 2015
Folkeskoleområdet, skoleåret 2013/2014 (2014-priser)
Ældreområdet, budget 2015 

Råd til markant bedre service i hovedstadsområdet



Hvor meget betyder forskellene?
Rudersdal og Vesthimmerland

Strukturelt over-/underskud, SIM’s data fra 2015
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Forskellen svarer til 
hele skoleområdet i 
Vesthimmerland

Rudersdal er 
stadig godt 
stillet



Modsvar

Nej - den spænder ben 
for et højere 
udligningsniveau på 
landsplan

Nej - Bedre Balance 
øger ikke forskellene i 

hovedstaden

Bedre Balance er asocialt 
- kan føre til ‘franske 

tilstande’ i hovedstaden

Nej - der er andre sociale 
udfordringer i 

yderkommuner, herunder 
flere sårbare børn. Det er 

ikke et argument for to 
udligningsniveauer

Det sociale udgifts-
behov er størst

i hovedstadsområdet 
(misbrugere, hjemløse 

og socialt udsatte)

Hovedstadsudligningen er 
et internt anliggende for 
hovedstadskommunerne



Provinskommunerne har 
et højere serviceniveau
jf. Indenrigsministeriets 

tal

Indenrigsministeriets 
serviceniveau omfatter både 
serviceudgifter og 
overførselsudgifter. Højere 
serviceniveau afspejler højere 
overførsler

Det er dyrere at leve i 
hovedstaden - familier 
har 96.000 kr. mindre i 

rådighedsbeløb

Ja - men samtidig får I 
højere opsparing i hus 
til pension samt større 

værdistigning

I vil øge 
udligningsniveauet 

yderligere

Nej - Bedre Balance 
fastholder det 

nuværende niveau, 
men fordeler pengene 

anderledes



Udligningssystemet skal ændres….

• Fordi der også fremover skal være råd til at finansiere og udvikle vores velfærdssamfund, og der skal være 
sammenhæng mellem den skat borgerne betaler og den service de kan forvente lokalt.

• Fordi den demografiske udvikling og tendensen til, at et stigende antal unge flytter mod de store byer, presser 
provinsens økonomi - der er færre til at finansiere overførselsudgifter og ældrepleje. Kun 3 af de 30 mest 
økonomisk pressede kommuner ligger i hovedstaden

• Fordi nationale strategier og handleplaner kræver, at kommunerne har ens rammevilkår

• Fordi kommunernes nye opgaver siden 2007 (overførsler, sundhed og det specialiserede socialområde) har bundet 
en stor del af kommunernes økonomi i ”faste udgifter”. Det nødvendiggør mere ensartede rammevilkår

• Fordi det er bedre at have generelle ordninger end mange særtilskudspuljer, der kræver særskilt administration

• Fordi Danmark skal være i balance - og ikke inddeles i A- og B-hold


