
Korrektioner i forlængelse af ændringer i opgørelse af data bag udligningsordningen 

Det er ikke uden videre muligt at sammenligne konsekvensberegninger på baggrund af VLAK-regeringens 

modeller med konsekvensberegninger af S-regeringens udligningsudspil. 

Dynamikken i udligningssystemets mange variable gør det tæt ved umuligt at nå frem til et eksakt resultat 

og at udgangspunktet for beregningerne i 2020 er et andet end udgangspunktet for beregninger i 2018. 

Status quo har så at sige ændret sig.  

Altinget har i sin sammenligning søgt at tage højde for to forhold, der har særlig stor betydning, og som er 

blevet adresseret politisk. 

Den første og største ændring skete i direkte forlængelse af, at VLAK-regeringen opgav at forhandle en 

reform af udligningen på plads. Det betød, at en opdatering af den bagvedliggende data for indvandreres 

medbragte uddannelse fik lov til at slå fuldt igennem. 

En opdatering som kom på plads efter stort pres fra en række særligt nordjyske kommuner, som mente at 

være blevet snydt for et større millionbeløb hvert år, fordi Danmarks Statistik ikke opgjorde 

uddannelsesniveauerne tilstrækkeligt. 

Omvendt kunne Indenrigsministeriets finansieringsudvalg ikke forsvare de relativt store økonomiske 

forskydninger på tværs af kommunerne, som opdateringen af statistikken medførte, fordi den nye statistik 

hvilede på et usikkert statistisk grundlag. 

Finansieringsudvalget foreslog i stedet en anden løsning, som betød at usikkerhederne i Danmarks 

Statistisk opgørelse ikke længere ville få betydning. Denne løsning indgår i S-regeringens udligningsudspil. 

For alene København, Frederiksberg og Gentofte betød opdateringen isoleret et tab på samlet 800 millioner 

kroner, som til gengæld blev overført til andre kommuner. 

De forskydninger blev delvist modbalanceret i de modeller, finansieringsudvalget lagde frem i 2018. Men 

fordi forhandlingerne forliste, har revisionen af statistikken alligevel fået fuld effekt. 

Det tab eller den gevinst det medfører for den enkelte kommune, skal derfor lægges oven i effekten af S-

regeringens aktuelle udligningsudspil, hvis det skal kunne sammenlignes med effekten af VLAK-regeringens 

modeller. 

Det samme gælder forskydninger i udligningsordningens aldersbestemte udgiftsbehov, som opstod senere 

på året i 2018, efter VLAK-regeringen justerede kommunernes kontering af udgifter til henholdsvis ældre og 

handicappede.  

En ændring der utilsigtet flyttede omkring 700 millioner kroner til landets større byer.  

VLAK-regeringen besluttede at kompensere alle kommuner, som har tabt penge på ændringer af 

statistikken over indvandreres uddannelsesniveau og det aldersbestemte udgiftsbehov i 2019 og 2020. 

Selv om sidstnævnte ændringer ikke indgik som en del af VLAK-regeringens overvejelser vedrørende de 

forskellige modeller for en omlægning af udligningsordningen, så har VLAK-regeringen gennem 

kompensationsordningen anerkendt, at de ikke har været politisk ønsket.  

Derfor er der også taget højde for disse ændringer i Altingets opgørelse. 

Da begge kompensationsordninger er midlertidige, indgår de ikke i grundlaget for 

konsekvensberegningerne af S-regeringens udspil. Konsekvensberegninger er baseret på en præmis om, at 

ovenstående effekter er slået fuldt igennem forud for de ændringer, regeringen foreslår. 


