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Bedre Balance
HØJE ADMINISTRATIVE UDGIFTER I HOVEDSTADEN
Kommunerne afholder en række serviceudgifter til fx
ældrepleje, daginstitutioner, folkeskoler og sociale tilbud. Størrelsen af den enkelte kommunes serviceudgifter
afhænger af mange forhold. Det kan være befolkningens
sammensætning, byrådets prioriteringer, eller hvor effektiv
kommunen er. I det kommunale tilskuds- og udligningssystem indgår en opgørelse af det udgiftsbehov, der følger af
befolkningens sammensætning, mens lokale prioriteringer
og effektivitet ikke indgår.
Hvis en kommunes serviceudgifter ikke nogenlunde svarer
til udgiftsbehovene, kan det skyldes en bevidst lokal prioritering. Det kan også skyldes, at kommunen er mere (eller
mindre) effektiv end andre kommuner.

BENCHMARK AF ADMINISTRATIVE UDGIFTER
I sin analyse har KORA derudover lavet et beregnet administrativt udgiftsbehov pr. indbygger for 2015 - på baggrund
af variable som kommunestørrelse, borgernes spredning og
borgernes socioøkonomiske baggrund.
For den enkelte kommune kan man holde det faktiske
udgiftsniveau op imod det beregnede udgiftsbehov. Det
giver en benchmark-indikator, der er høj, hvis de faktiske
udgifter er højere end det beregnede udgiftsbehov, og
lav, hvis de faktiske udgifter er lavere end det beregnede
udgiftsbehov.

Bedre Balance har tidligere vist, at de kommunale udgiftsbehov er højere i provinsen end i hovedstaden, men at
serviceudgifterne omvendt er højere i hovedstaden end
i provinsen. Det kalder på forklaringer. Kan det skyldes
forskelle i effektivitet?

KOMMUNERNES ADMINISTRATIVE RESSOURCEFORBRUG
KORA har ultimo 2016 udviklet en ny metode til at vurdere
kommunernes administrative ressourceforbrug.
Denne opgørelse viser, at hovedstadskommunerne – målt
som et vægtet gennemsnit – over perioden 2010-2015
gennemsnitligt har brugt 3% mere til administration pr.
indbygger end kommunerne i provinsen.
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Benchmark-indikatoren er højere i hovedstadsområdet set
under ét end i provinsen. De administrative udgifter er desuden lavere i provinsen (set under ét), end det er forventet
i opgørelsen af udgiftsbehovet. Forklaringen kan være,
at økonomien i disse kommuner er mere presset. KORA
konkluderer således, at ”Velstillede kommuner bruger mest
på administration”.
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Kilde: KORA - Kommunernes administrative ressourcepres 2016
Administrative udgifter 2015, vægtet gennemsnit. Egne beregninger
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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%

• 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%

• Udbrede denne ordning til også at omfatte kommunerne i hovedstaden

DU KAN LÆSE MERE OM BEDRE BALANCES FORSLAG PÅ WWW.BEDREBALANCE.NU

Bedre Balance består af Esbjerg, Herning, Hjørring, Holstebro,
Odsherred, Randers, Vordingborg og Aarhus Kommuner
• 63 ud af 64 borgmestre (i byrådsperioden 2014-2017) uden
for hovedstaden støtter Bedre balance
• Disse 63 borgmestre repræsenterer kommuner med 3,7 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

Faktaark, Bedre Balance. Administration. December 2017
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