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Lovforslag nr. L 81. Fremsat den 21. november 1984 af indenrigsministeren 

F o r s l a g  

til 

L o v  o m  æ n d r i n g  a f  l o v  o m  k o m m u n a l  u d l i g n i n g  o g  

g e n e r e l l e  t i l s k u d  t i l  k o m m u n e r  o g  a m t s k o m m u n e r  

(Ændrede vægte for de amtskommunale udgiftsbehovskriterier, ændring af den 
vækstkommunale hovedstadsudligning, ændret opgørelse af folketal) 

§ 1 

I lov om kommunal udligning og generel- 
le tilskud til kommuner og amtskommuner, 
jfr. lovbekendtgørelse nr. 457 af 6. september 
1984, foretages følgende ændringer: 

1. § 16, stk. 2, affattes således: 
»Stk. 2. En amtskommunes udgiftsbe- 

hovstal udgør summen af: 
1) amtskommunens andel af landets samlede 

indbyggertal ganget med en vægtfaktor på 
0,121. 

2) amtskommunens andel af landets samlede 
antal indbyggere i aldersgruppen 0-20 år 
ganget med en vægtfaktor på 0,018. 

3) amtskommunens andel af landets samlede 
antal indbyggere i aldersgruppen 15-19 år 
ganget med en vægtfaktor på 0,084. 

4) amtskommunens andel af et for samtlige 
sygehuskommuner beregnet antal senge- 
dage ganget med en vægtfaktor på 0,466. 

5) amtskommunens andel af et for samtlige 
amtskommuner beregnet tal for den al- 
dersbetingede sygelighed ganget med en 
vægtfaktor på 0,127. 

6) amtskommunens andel pr. 1. januar 1982 
af det samlede amtskommunale vejnet 
ganget med en vægtfaktor på 0,009. 

7) amtskommunens andel af landets samlede 
antal børn af enlige forsørgere, for hvilke 

der udbetales forhøjet børnetilskud, gan- 
get med en vægtfaktor på 0,100. 

8) amtskommunens andel af landets samlede 
antal enlige i aldersgruppen 65 år og der- 
over ganget med en vægtfaktor på 0,075.« 

2. I § 20, stk. 1, udgår ordene »som følge af 
tidligete eller forestående befolkningstil- 
vækst«. 

3. I § 25, stk. 3, ændres »de af Danmarks 
Statistik offentliggjorte folketal pr. 1. juli i 
beregningsåret, jfr. dog § 29, stk. 1« til: »et 
af Danmarks Statistik for den enkelte kom- 
mune og amtskommune opgjort folketal pr. 
1. juli i beregningsåret, jfr. dog § 29, stk. 1. 
Ved opgørelsen henregnes til folketallet i en 
kommune personer, for hvilke kommunen 
efter lov om social bistand, § 11, nr. 1, afhol- 
der udgifterne til bistand efter bistandslovens 
bestemmelser.« 

§ 2  

Loven træder i kraft dagen efter bekendt- 
gørelsen i Lovtidende. 

Stk. 2. Bestemmelserne i § 1, nr. 1 og 2, 
har virkning for beregningen af tilskud og 
tilsvar fra og med tilskudsåret 1985. 

Stk. 3. Bestemmelsen i § 1, nr. 3, har virk- 
ning for beregningen af tilskud og tilsvar fra 
og med tilskudsåret 1986. 

Indenrigsmin. 5. k. kt. j. nr. 1400-11/1984 
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B e m æ r k n i n g e r  til lovfors lage t  

Almindelige bemærkninger 

1. Indhold 
Lovforslaget omfatter 3 ændringer af lov om 

kommunal udligning og generelle tilskud til kom- 
muner og amtskommuner. 

Lovforslaget indeholder for det første en æn- 
dring af kriterievægtene i den amtskommunale 
udgiftsbehovsopgørelse, således at vægten for kri- 
teriet »børn af enlige forsørgere« forhøjes fra 7,5 
pet. til 10 pet. 

For det andet indeholder forslaget en ændring i 
betingelserne for at opnå tilskud fra den vækst- 
kommunale hovedstadsudligning, således at tilskud 
i fremtiden kan ydes til enhver kommune i hoved- 
stadsområdet, som har særlige økonomiske vanske- 
ligheder. 

For det tredie ændres ifølge forslaget det folke- 
tal, som indgår ved beregningen af kommuners og 
amtskommuners beskatningsgrundlag pr. indbyg- 
ger, udgiftsbehovstal og udgiftsbehov pr. indbygger 
samt ved fastsættelsen af det samlede tilskud eller 
tilsvar, således at der skabes større overensstem- 
melse mellem den enkelte kommunes faktiske ud- 
giftsbelastning og tilskud eller tilsvar som følge af 
mellemkommunal udligning og generelle tilskud. 

2. Udtalelser over lovforslaget 
Lovforslaget har været forelagt de kommunale 

organisationer, Københavns og Frederiksbetg 
kommuner samt hovedstadsrådet til udtalelse. 

Kommunernes Landsforening udtaler, at så- 
fremt befolkningstilvækst i hovedstadsområdet 
ikke længere anses for at medføre så store økono- 
miske vanskeligheder, bør bidraget til den vækst- 
kommunale hovedstadsudligning reduceres frem 
for at ændre tildelingskriterierne. 

Specielt finder Kommunernes Landsforening, at 
det er urimeligt på det foreliggende grundlag at 
yde tilskud til Københavns kommune, da tildeling 
af støtte bør afvente den igangværende undersøgel- 
se i AKF og indenrigsministeriets finansieringsud- 
valg af Københavns kommunes økonomiske situa- 
tion. 

Kommunernes Landsforening har ikke bemærk- 
ninger til de øvrige dele af lovforslaget. 

Amtsrådsforeningen støtter ændringen af krite- 
riervægtene i den amtskommunale udgiftsbehovs- 
udligning og har ikke bemærkninger til forslaget 
om ændring af betingelserne for at opnå tilskud 
fra den vækstkommunale hovedstadsudligning. 
Amtsrådsforeningen udtaler desuden, at ændringen 
af opgørelsen af folketallet i udligningsordninger- 
ne må medføre, at principielt alle amtskommunale 
og kommunale udgifter vedrørende personer, der 
ifølge folkeregisteret er bosiddende i en anden 
kommune, afholdes af den kommune, hvortil per- 
sonen henføres i bloktilskudssammenhæng. 

Københavns og Frederiksberg kommuner har 
ikke bemærkninger til lovforslaget. 

Hovedstadsrådet anbefaler ændringen af den 
vækstkommunale hovedstadsudligning, mens rådet 
ikke har bemærkninger til de øvrige ændringer. 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

Til § 1 
Til nr. 1 

I forbindelse med vedtagelsen af en ændring af 
bistandslovens regler om finansiering af børns og 
unges døgnophold uden for eget hjem -  jfr. lov nr. 
301 af 6. juni 1984 -  tilkendegav regeringen, at der 
efterfølgende ville blive fremsat forslag om en æn- 
dring af lov om kommunal udligning og generelle 
tilskud til kommuner og amtskommuner med hen- 
blik på at modvirke de byrdefordelingsmæssige 
forskydninger som følge af lovændringen. 

Ændringen af bistandslovens regler om finan- 
siering af børns og unges ophold uden for eget 
hjem indebærer, at amtskommunerne fremover 
skal afholde 50 pet. af udgifterne, uanset om op- 
holdet finder sted i institution, i familiepleje eller 
andre steder. 

Da valget mellem institution, familiepleje m.v. 
varierer ,meget fra amtskommune til amtskommu- 
ne, betyder den finansieringsmæssige ligestilling 
visse byrdefordelingsmæssige forskydninger amts- 
kommunerne imellem. 
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På foranledning af en henvendelse fra amts- 
rådsforeningen oplyste socialministeren over for 
folketingets socialudvalg, at indenrigsministeren i 
folketingets efterårssamling havde til hensigt at 
fremsætte forslag om forhøjelse af kriterievægten 
for »børn af enlige forsørgere« i den amtskommu- 
nale udligning til 10 pet. med henblik på at mod- 
virke de byrdefordelingsmæssige konsekvenser af 
finansieringsomlægningen. 

Kriterievægten for »amtskommunens andel af 
landets samlede antal børn af enlige forsørgere, for 
hvilke der udbetales forhøjet børnetilskud« fore- 
slås forhøjet fra 0,075 til 0,100. Samtidig foretages 
der en tilsvarende samlet nedsættelse på 0,025 af 5 
af de indbyggertalsafhængige kriterievægte i den 
amtskommunale udgiftsbehovsopgørelse. 

Nedenfor er angivet kriteriernes vægt efter hen- 
holdsvis den gældende lov og efter lovforslaget. 

Kriterium Nuværende Vægt ifølge Ændring 
vægt lovforslaget 

Amtskommunens andel af landets samlede indbyggertal 0,125 0,121 0 ,004 
Amtskommunens andel af landets samlede antal indbyggere i 
aldersgruppen 0-20 år 0,019 0,018 -  0,001 
Amtskommunens andel af landets samlede antal indbyggere i 
aldersgruppen 15-19 år 0,086 0,084 -  0,002 
Amtskommunens andel af et for samtlige sygehuskommuner 
beregnet antal sengedage 0,480 0,466 -i- 0,014 
Amtskommunens andel af et for samtlige amtskommuner ber.eg- 
net tal for den aldersbetingede sygelighed 0,131 0,127 - 0,004 
Amtskommunens andel pr. 1. januar 1982 af det samlede amts- 
kommunale vejnet 0,009 0,009 0,000 
Amtskommunens andel af landets samlede antal børn af enlige 
forsørgere, for hvilke der udbetales forhøjet børnetilskud 0,075 0,100 + 0,025 
Amtskommunens andel af landets samlede antal enlige i alders- 
gruppen 65 år og derover . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,075 0,075 0,000 

1,000 1,000 0,000 

Til nr. 2 

Efter gældende regler ydes der tilskud til kom- 
muner i hovedstadsområdet med særlige økonomi- 
ske vanskeligheder som følge af tidligere eller fore- 
stående befolkningstilvækst. Samtlige kommuner i 
hovedstadsområdet bidrager hertil med 0,1 pet. af 
beskatningsgrundlaget. 

Tilskuddene fordeles af indenrigsministeren 
efter forhandling med hovedstadsrådet. 

I dag fordeles tilskuddene til kommuner, som i 
de nærmest foregående år har haft og som frem- 
over kan forventes at ville få en væsentlig befolk- 
ningstilvækst. 

Da der ikke i dag sker samme befolkningsfor- 
skydninger i hovedstadsområdet som tidligere, og 
da økonomiske vanskeligheder i stigende grad 
skyldes andre forhold, foreslås det, at tilskuddet i 
fremtiden skal kunne ydes til kommuner i området 
med særlige økonomiske vanskeligheder, uanset 

tidligere eller fqrestående befolkningstilvækst. 
Økonomiske vanskeligheder kan bl.a. give sig ud- 
slag i et højt beskatningsniveau, lavt serviceniveau 
eller store udgifter til renter og afdrag. 

Efter regeringens opfattelse vil det f.eks. være 
rimeligt at yde tilskud til Københavns kommune i 
1985. 

Det tilføjes, at indenrigsministeriet -  med ho- 
vedstadsrådets tilslutning -  har udmeldt de forelø- 
bige tilskud for 1985 med forbehold for vedtagel- 
sen af det foreliggende lovforslag. 

Til nr. 3 
Ifølge bistandslovens § 11, nr. 1, kan opholds- 

kommunen kræve sin del af udgifterne til bistand 
refunderet af en tidligere opholdskommune, når en 
person ved medvirken fra en anden kommune 
eller offentlig myndighed er anbragt i institution 
eller pleje i kommunen. 
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Det folketal, der indgår i beregningen af den 
mellemkommunale udligning, omfatter imidlertid 
alle de personer, der er CPR-registrerede i kom- 
munen. 

Når en person visiteres til f.eks. plejehjem eller 
familiepleje i en anden kommune, mister den tidli- 
gere opholdskommune derfor udligningstilskud, 
men har fortsat betalingsforpligtelsen. 

Opholdskommunen opnår parallelt hermed en 
økonomisk gevinst, som ikke modsvares af en stør- 
re udgiftsbelastning. 

Med henblik på at sikre en større overensstem- 
melse mellem den enkelte kommunes faktiske ud- 

giftsbelastning og tilskud eller tilsvar som følge af 
mellemkommunal udligning og generelle tilskud, 
foreslås befolkningsopgørelsen ændret. I forbindel- 
se med beregning af udligning og tilskud benyttes 
herefter et af Danmarks Statistik specielt opgjort 
folketal, hvorefter personer, som er anbragt på 
institution eller i familiepleje i en anden kommune I 
end den kommune, der har betalingsforpligtelsen, 
henregnes til betalingskornmunens folketal. De 
personer, der ved den ændrede befolkningsopgø- 
relse skal henregnes til betalingskommunens folke- 
tal, opgøres på grundlag af det centrale personregi- 
sters (CPR's) udvisende på en dato umiddelbart 
efter opgørelsestidspunktet. 
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Bilag 

I dette bilag er (med mindre skrift) 

indsat den gældende formulering af de bestemmelser, 

der berøres af lovforslaget 

1. § 16, stk. 2, affattes således: 

»Stk. 2. En amtskommunes udgiftsbe- 
hovstal udgør summen af: 

1) amtskommunens andel af landets samlede 
indbyggertal ganget med en vægtfaktor på 
0,121. 

2) amtskommunens andel af landets samlede 
antal indbyggere i aldersgruppen 0-20 år 
ganget med en vægtfaktor på 0,018. 

3) amtskommunens andel af landets samlede 
antal indbyggere i aldersgruppen 15-19 år 
ganget med en vægtfaktor på 0,084. 

4) amtskommunens andel af et for samtlige 
sygehuskommuner beregnet antal senge- 
dage ganget med en vægtfaktor på 0,466. 

5) amtskommunens andel af et for samtlige 
amtskommuner beregnet tal for den al- 
dersbetingede sygelighed ganget med en 
vægtfaktor på 0,127. 

6) amtskommunens andel pr. 1. januar 1982 
af det samlede amtskommunale vejnet 
ganget med en vægtfaktor på 0,009. 

7) amtskommunens andel af landets samlede 
antal børn af enlige forsørgere, for hvilke 
der udbetales forhøjet børnetilskud, gan- 
get med en vægtfaktor på 0,100. 

8) amtskommunens andel af landets samlede 
antal enlige i aldersgruppen 65 år og der- 
over ganget med en vægtfaktor på 0,075.« 

§ 16. En amtskommunes udgiftsbehov pr. 
indbygger, jfr. § 15, beregnes som amtskom- 
munens udgiftsbehovstal pr. indbygger gan- 
get med de samlede amtskommunale netto- 
drifts- og anlægsudgifter. 

Stk. 2. En amtskommunes udgiftsbehov- 
stal udgør summen af: 
1) amtskommunens andel af landets samlede 

indbyggertal ganget med en vægtfaktor på 
0,125. 

2) amtskommunens andel af landets samlede 
antal indbyggere i aldersgruppen 0-20 år 
ganget med en vægtfaktor på 0,019. 

3) amtskommunens andel af landets samlede 
antal indbyggere i aldersgruppen 15-19 år 
ganget med en vægtfaktor på 0,086. 

4) amtskommunens andel af et for samtlige 
sygehuskommuner beregnet antal sengeda- 
ge ganget med en vægtfaktor på 0,480. 

5) amtskommunens andel af et for samtlige 
amtskommuner beregnet tal for den al- 
dersbetingede sygelighed ganget med en 
vægtfaktor på 0,131. 

6) amtskommunens andel pr. 1. januar 1982 
af det samlede amtskommunale vejnet 
ganget med en vægtfaktor på 0,009. 

7) amtskommunens andel af landets samlede 
antal børn af enlige forsørgere, for hvilke 
der udbetales forhøjet børnetilskud, gan- 
get med en vægtfåktor på 0,075. 

8) amtskommunens andel af landets samlede 
antal enlige i aldersgruppen 65 år og der- 
over ganget med en vægtfaktor på 0,075. 

2. I § 20, stk. 1, udgår ordene »som følge af 
tidligere eller forestående befolkningstil- 
vækst«. 

§ 20. Til kommuner i hovedstadsområdet, 
der har særlige økonomiske vanskeligheder 
som følge af tidligere eller forestående be- 
folkningstilvækst, ydes et årligt tilskud. Samt- 
lige hovedstadsområdets kommuner bidrager 
hertil med 0,1 pet. af kommunernes beskat- 
ningsgrundlag. 

Stk. 2. Tilskuddet fordeles af indenrigsmi- 
nisteren efter forhandling med hovedstadsrå- 
det. 

3. I § 25, stk. 3, ændres »de af Danmarks 
Statistik offentliggjorte folketal pr. 1. juli i 
beregningsåret, jfr. dog § 29, stk. 1« til: »et 
af Danmarks Statistik for den enkelte kom- 



1531 Bilag til f.t.l. vedr. kommunal udligning m.m. 1532 

mune og amtskommune opgjort folketal pr. 
1. juli i beregningsåret, jfr. dog § 29, stk. 1. 
Ved opgørelsen henregnes til folketallet i en 
kommune personer, for hvilke kommunen 
efter lov om social bistand § 11, nr. 1, afhol- 
der udgifterne til bistand efter bistandslovens 
bestemmelser.« 

§ 25. 
Stk. 3. Ved beregningen af kommuners og 

amtskommuners beskatningsgrundlag pr. 
indbygger og udgiftsbehov pr. indbygger 
samt ved fastsættelsen af det samlede tilskud 
eller tilsvar anvendes de af Danmarks Stati- 
stik offentliggjorte folketal pr. 1. juli i bereg- 
ningsåret, jfr. dog § 29, stk. 1. 
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