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Bedre Balance
LAVT SERVICENIVEAU TIL BØRN OG ÆLDRE
Bedre Balance
I PROVINSEN
FAKTAARK

LAVT SERVICENIVEAU TIL BØRN OG ÆLDRE I PROVINSEN

UDGIFTSBEHOV

SERVICENIVEAU

Det samlede gennemsnitlige udgiftsbehov i provinsen er
Det samlede gennemsnitlige udgiftsbehov i provinsen er
1.000 kr. højere pr. indbygger end i hovedstadskommuner1.000 kr. højere pr. indbygger end i hovedstadskommune. Dette omfatter både aldersbestemte og sociale udgiftsnerne. Dette indbefatter både aldersbestemte og sociale
behov, hvor hovedstadsområdets borgmestre kun nævner
udgiftsbehov, hvor hovedstadsområdets borgmestre kun
de sociale udgiftsbehov.

Provinsen har det højeste udgiftsbehov pr. indbygger.
Provinsen har det højeste udgiftsbehov pr. indbygger. AlAlligevel er de gennemsnitlige serviceudgifter pr. indbygger
ligevel er de gennemsnitlige serviceudgifter pr. indbyg2.629 kr. højere i hovedstadskommunerne end i provinsger 2.629 kr. højere i hovedstadskommunerne end i prokommunerne. Borgere i hovedstadskommunerne får såvinskommunerne. Borgere i hovedstadskommunerne får
ledes en bedre kommunal service end borgere i provinssåledes en bedre kommunal service end borgere i prokommunerne.

Udgiftsbehov

nævner de sociale udgiftsbehov.

RESSOURCEPRES

Serviceniveau

vinskommunerne.

Ressourcepres

KORA (nu VIVE) har lavet en analyse af kommunernes
KORA (nu Vive) har lavet en analyse af kommunernes
ressourcepres, der beregnes som forholdet mellem udgiftsressourcepres, der er beregnes som forholdet mellem
behov og ressourcegrundlag (indtægter inkl. udligning). Jo
udgiftsbehov
og ressourcegrundlag
(indtægter
inkl.
højere
værdi en kommune
har på dette indeks,
desto større
udligning). Jo højere
værdi
kommune har
på dette
er udgiftsbehovene
i forhold
til deeneksisterende
økonomiindeks, desto
større
er udgiftsbehovene
til de
ske muligheder.
Høje
værdier
er således udtryki forhold
for økonoeksisterende
økonomiske
muligheder.
Høje
værdier
er
misk pressede kommuner.
således udtryk for økonomisk pressede kommuner.

Af kortet fremgår det tydeligt, at de økonomisk mest
trængte kommuner ligger i provinsen (mørkerød = presset
Af kortet fremgår det tydeligt, at de økonomisk mest
økonomi) – der ses et meget tydeligt skel mellem hovedtrængte kommuner ligger i provinsen (mørkerød =
stad og provins.
presset økonomi) - der ses et meget tydeligt skel mellem

hovedstad og provins.
På de store kommunale serviceområder giver forskel-

På de store kommunale serviceområder giver forskellene
sig udslag
meget store
forskelle i servicenisiglene
udslag
i megeti endog
store forskelle
i serviceniveau.
veau.

Kr. pr. person
i målgruppe
Kr. pr. person i
Dagpasning
målgruppe

Folkeskole
Dagpasning
Ældreområdet
Folkeskole

Hovedstad Provins
Hovedstad
Provins
68.888
53.888

84.469
68.888
41.515
84.469

Forskel

For28 %
skel

76.201 28%
11 %
53.888
36.620 11%
13 %
76.201

Kilde: KL’s Kommunalstatistiske meddelelser. Regnskab 2017 (folkeskole) og budget

Ældreområdet

41.515

36.620

13%

2018
(Dagpasning
og ældreområdet). meddelelser. Regnskab 2017 (folkeKilde:
KL’s Kommunalstatistiske
skole) og budget 2018 (Dagpasning og ældreområdet).

Når borgmestrene i hovedstaden fremfører, at serviceniNår borgmestrene
hovedstaden
fremfører,
at serviceveauet
i provinsen eri højt
skyldes det
høje overførselsudniveauet
i provinsen
er højt
det høje
overførgifter
og ikke
høje udgifter
tilskyldes
kommunal
service.
selsudgifter og ikke høje udgifter til kommunal service.

Kr. pr person
Kr. pr person
Hovedstad

Serviceudgifter

Serviceudgifter
43.549Overførsler mv.
9.640

Hovedstad
Provins
Kilde: KORA

Kilde: KORA (VIVE)

Overførsler og
a-dagpenge

Kilde:Provins
Danmarks Statistik. Regnskab 2017

43.549
40.919

9.640
12.726

40.919

12.726

Kilde: Danmarks Statistik. Regnskab 2017

Konkret foreslår Bedre Balance, at:
• Hæve landsudligningen fra 61% til 88%
• Så får alle kommuner samme udligningsprocent, og
hovedstadsudligningen er unødvendig.
• 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 under-skud på
95% af det landsgennemsnitlige underskud
• Fastholde det nuværende niveau for overudligning på
93%

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

Bedre Balance nu!

• Bedre Balance blev dannet efter lanceringen af beskæftigelsesreformen, der flyttede store summer fra kommunerne i
provinsen til hovedstaden.
• Bedre Balance består af Esbjerg, Herning, Holstebro,
Odsherred, Randers og Vordingborg Kommuner
• 63 ud af 64 borgmestre uden for hovedstaden støtter
Bedre Balance
• Disse 63 borgmestre repræsenterer kommuner med 3,7 mio.
indbyggere
•
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