
 

 

Spilleregler 

Betænkning nr. xx/2018 om spillet om mellemkommunal udligning i Danmark. 

 

Spillets formål: Tag på tur med udligningsbilen i det danske økonomiske landskab. 

Bilen trænger til et serviceeftersyn, så den bedre kan udligne de store forskelle 

mellem bakketoppe og dybe dale. Men PAS PÅ, der er nogen, som vil lede dig på 

afveje. 

 

 

 

Jeg 

troede 

vi sku’ 

dele? 

 

 

  

   Ja, ja,               

men stykkerne 

behøver vel ikke 

være lige store. 



 

Før spillet går i gang: 

Hver deltager vælger en 

bil. Der er frit valg 

mellem røde og blå biler 

og også enkelte grønne. 

I dette spil er farven på 

bilen ikke afgørende, 

men pas alligevel på, at 

du ikke bliver uvenner 

med spillere, som har 

samme farve. Det kunne 

blive i et problem, når I skal spille sammen i andre spil. 

Slå med 2 terninger og flyt så langt frem, som øjnene viser. Når du rammer et 

farvet felt er der særlige regler, som er forklaret nedenfor.  

 

Rige kommuner og fattige kommuner. Er du fra provinsen? Så er du nok ikke fra 

en af de rigeste kommuner, vel? Slå 18 med tre terninger og se, om din kommune 

på trods af alle odds er blandt de rigeste. 

Meningen med udligningsordningen er, at alle kommuner skal kunne holde en 

rimelig service, også selvom nogle kommuner i udgangspunktet har meget bedre 

økonomiske betingelser end andre. Ud af de 18 rigeste kommuner ligger de 17 i 

hovedstaden. Det gælder både før udligning, og også efter udligning. Efter 

udligning ligger de 50 fattigste kommuner i provinsen. 

 

Skat: Er du fra provinsen, Skat? For 

så må du desværre kun slå med én 

terning i næste omgang.  

I gennemsnit er beskatningsniveauet 

1,25 % højere i provinsen end i 

hovedstaden. For alle landets kom-

muner ligger beskatningsniveauet på 

24,9 % i gennemsnit. Men der er store 

forskelle: Fra 22 % for de rigeste 



kommuner i hovedstaden til 27,5 % i provinsen. Næsten alle hovedstads-

kommuner ligger under landsgennemsnittet. Det er der kun få provinskommuner, 

der gør.  

 

Vækst og fremgang: Hvis du er god til 

at bluffe, så kommer du langt i spillet. 

Ryk to felter frem. 

De 34 borgmestre fra hovedstaden har 

indrykket avisannoncer. De skriver, at 

der er økonomisk vækst i provinsen og 

faldende ledighed, og derfor ikke brug 

for så meget udligning. 

Udligning drejer sig om at udjævne 

forskellene imellem de kommuner, der 

har det sværest, og dem, der har det 

bedst. Og forskellene er blevet meget større i de sidste 10 år. Derfor er behovet for 

udligning også blevet større. Også selvom der 

heldigvis også er fremgang i andre dele af landet 

end hovedstaden. 

Så annoncerne er bare et forsøg på at snakke 

om noget andet end behovet for udligning. 

 

Serviceudgifter: Flyt til hovedstaden og få bedre 

service. Flyt tre felter frem.  

Kommunernes største og vigtigste opgaver 

er folkeskole, ældrepleje, børnepasning. 

På alle de primære serviceopgaver har 

hovedstaden råd til at bruge flere penge 

end provinsen: 

- 30 % mere til dagpasning. 

- 9 % mere til folkeskolen. 

- 12 % mere til ældrepleje. 



Overførsler: Frederiksberg har landets laveste 

serviceniveau! Tror du på den? Ryk tre felter 

baglæns. 

Udgifterne til førtidspension, sygedagpenge, 

kontanthjælp, revalidering og aktivering er meget 

højere i provinsen end i hovedstaden. Det er en 

af de vigtige grunde til, at provinskommunerne 

har råd til mindre, når det gælder den primære 

service. 

Alligevel fortæller hovedstadskommunerne 

gerne, at serviceniveauet i f.eks. Frederiksberg og andre velhaverkommuner er 

meget lavt. Det skyldes, at der findes et nøgletal, som både regner serviceudgifter 

og overførsler med. Nøgletallet kaldes 

’Serviceniveau’ selvom det er meget 

misvisende. 

 

Udligning: Den nuværende udligning er på 

61 %, og det er langt fra nok til at udjævne 

de store forskelle mellem rige og fattige 

kommuner. Tilbage til start. 

Beregningen af udligning starter med at 

man regner udgiftsbehovet ud for hver 

enkelt kommune. Udregningen sker ud fra 

aldersfordelingen i kommunen (antal børn 

i den skolepligtige alder, antal ældre osv) og 

ud fra nogle sociale kriterier (antal fuldtidsledige, antal uden uddannelse, familier i 

bestemte boligtyper mv). 

Kommunens udgiftsbehov sammenlignes med, hvad kommunens skatteindtægt 

ville være, hvis alle kommuner havde samme skatteprocent. Forskellen kaldes ’den 

strukturelle ubalance’. Næsten alle kommuner har underskud. 

Udligningen går så ud på, at kommunen får dækket 61 % af underskuddet eller 

overskuddet. (Se også afsnittet om Specielle regler for spillere, der ønsker en 

dybere indsigt).  

  



Hovedstadens særlige 

model: Alle vil gerne med. 

Slå tre 6’ere med to 

terninger. 

Hovedstadsudligningen 

virker på næsten samme 

måde som landsudligningen. Hver kommune får dækket yderligere 27 % af den 

strukturelle ubalance. Forskellen er, at disse penge ikke kommer fra Staten, men 

alene er en omfordeling imellem hovedstadskommunerne. 

Næsten alle provinskommuner ville få en forøget udligning, hvis de fik lov til at 

komme med i hovedstadsudligningen. Men selvfølgelig ville der så blive mindre til 

de andre.  

 

Reparationer: Udligningsbilen 

trænger til et serviceeftersyn. 

Undervognen hænger og den 

trækker skævt. Kør ind til ’Bedre 

Balance’ og flyt to felter ekstra 

hver gang, det er din tur. 

I alle dele af landet forventer 

borgerne den samme service i 

folkeskolen, i ældrepleje osv. Men 

det har kommunerne ikke mulighed for at levere. 

Selvom skatten er højere, så er servicen lavere i provinsen. Der er brug for en ny 

udligningsordning, som er fælles for hele landet. Bedre Balance foreslår, at man 

nedlægger hovedstadsudligningen, og hæver udligningsprocenten i lands-

udligningen. Man kunne også sige, at man lader hovedstadsudligningen dække alle 

landets kommuner. 

Dermed ville man få et mere enkelt system, hvor det alene er kommunernes 

økonomiske vilkår, og ikke deres beliggenhed på Danmarkskortet, der afgør 

udligningen. 

Rimelig Udligning og Danmark på Vippen har tilsvarende nogle forslag til, hvordan 

man kan forbedre udligningen, så den ramme mere præcist, der hvor behovet er 

størst 

27 % Ekstra 



Rådighedsbeløb: Man skal høre 

meget før ørerne falder af. Mens 

du er uopmærksom rykker alle 

andre spillere ét felt frem. 

Stop Forskelsbehandlingen siger, 

at huspriserne er så høje i 

hovedstaden, at familiernes 

rådighedsbeløb er mindre end i 

provinsen.  

Beregningen holder kun, hvis 

man ikke regner opsparing i boligen med. Men under alle omstændigheder har 

borgernes rådighedsbeløb ikke noget med udligningsordningen at gøre.  

 

Finansieringsudvalget: Det bliver garanteret en tyk rapport, men kommer der også 

forslag om en stor reform eller kun en lille lappeløsning? Slå plat eller krone, om 

du skal gå frem eller tilbage. 

Finansieringsudvalget blev nedsat i 2015, og deres opgave er at komme med forslag 

til en reform af udligningssystemet. I udvalget er repræsentanter for en række 

ministerier og for Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Fristen for 

udvalgets rapport har været udsat flere gangen, men alle forventer at rapporten 

kommer tidligt i foråret 2018. 

Derefter bliver det op til Regeringen og Folketinget at forhandle en løsning. Alle er 

nervøse, for det er et nulsumsspil. Hvis nogen skal have mere, så skal andre have 

mindre. Og der er næppe tvivl om, at der er en række kommuner med væsentlige 

økonomiske problemer, som 

skal have en bedre udligning. 

Men bliver det en gennem-

gribende reform, eller kun nogle 

ekstra puljer og særtilskud? 

 

Vinder af spillet: Du har fået en 

fair og enstrenget, gennemsigtig 

og langtidsholdbar udligning for 

alle kommuner. 



Specielle regler for spillere, der ønsker en dybere indsigt  

 

Overskud og underskud: Som det fremgår af almindelige spilleregler, så tager 

udligningen udgangspunkt i en beregning af kommunernes strukturelle underskud. 

Næsten alle kommuner har underskud, når man beregner forskellen på deres 

udgiftsbehov og skatteindtægterne ved en fælles skatteprocent. 

Landsudligning: Kommunerne får udlignet 61 % af det strukturelle 

underskud/overskud. 

Hovedstadsudligning: Hovedstadskommunerne får udlignet ekstra 27 % af det 

strukturelle overskud/underskud. 

Udligningstilskud til kommuner med højt strukturelt underskud: Ekstra tilskud til 

kommuner, der har større strukturelt underskud end landsgennemsnittet. Kun 

kommuner i provinsen får tilskud herfra.  

Bloktilskud: Den resterende del af statstilskuddet fordeles efter indbyggertal. 

Andre tilskud: Bl.a. beskæftigelsestilskud, udlændingeudligning, udligning af 

selskabsskat, ekstraordinært finansieringstilskud, og tilskudsordninger til ø-
kommuner og til særligt vanskeligt stillede kommuner. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bedrebalance.nu/ 



 

 

 

 

Held og lykke 


