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Flere børn og ældre koster kommunerne 1,7 mia. kr. i 2019 
 
Hovedpointer 

• Kommunerne vil i 2019 mangle ca. 1,7 mia. kr. til offentlig velfærd i forhold til 2018, hvis udgiften per borger og 
dermed velfærdsniveauet skal holdes uændret. Det skyldes alene befolkningsudviklingen med både flere ældre 
og flere børn. 

• Regeringens moderniserings- og effektiviseringsprogram betyder, at kommunerne på forhånd skal spare 0,5 mia. 
kr. i 2019. 

• Kommunerne presses altså fra to sider – både af en befolkningsudvikling med flere ældre og små børn og af 
moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, som indebærer at kommunerne skal aflevere 0,5 mia. kr. hvert 
år til regeringen. Samlet set står kommunerne altså til at mangle 2,2 mia.kr. til velfærd til borgerne, hvis 
økonomiaftalen i juni mellem KL og regeringen ikke tilfører ekstra midler.  

 

Befolkningsudviklingen (den demografiske udvikling) 

Til næste år i 2019 vil befolkningsændringerne medføre et samlet udgiftsbehov i kommunerne på 0,7 procent. Det 
svarer til, at kommunerne i 2019 har brug for at løfte serviceudgifterne med ca. 1,7 mia. kr., hvis udgiften per borger 
og dermed velfærdsniveauet skal holdes uændret. Se tabel 1. 

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet 

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet indebærer, at kommunerne hvert år frem til 2020 skal effektivisere 
for 1 mia. kr. ekstra. Den ene halvdel (0,5 mia. kr.) trækker regeringen ud af kommunernes økonomi. Den kan 
regeringen bruge i forbindelse med finanslovsforhandlingerne om efteråret. Den anden halvdel beholder 
kommunerne selv. Det betyder, at kommunerne frem til 2020 mister 0,5 mia. kr. årligt. Se tabel. 1. Samlet set står 
kommunerne altså til at mangle 2,2 mia.kr. til velfærd til borgerne, hvis økonomiaftalen i juni mellem KL og 
regeringen ikke tilfører ekstra midler. 

Tabel 1. Pressede kommuner 2018-2019 

 2018-2019 
Demografisk udgiftsbehov (0,7 %) 1,7 mia.kr. 
Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet 0,5 mia.kr. 
Mangel i alt i kommunerne 2,2 mia.kr. 
Kilde: Beregninger er foretaget af FOA for Virkelighedens Velfærd på baggrund af befolkningstal og befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik påregnet de 
kommunale udgiftsbehov i tilskudsudmeldingen til kommunerne fra juni 2017 (Indenrigsministeriet). 0,7 % er regnet på 246 mia.kr. serviceudgifter 2018. 

 

En række kommuner vil opleve, at der kommer væsentligt flere ældre og børn end landsgennemsnittet. Det vil 
betyde, at deres behov for ekstra penge er større end 0,7 pct. Se tabel 2. 

 

 

 



Tabel 2. ”Top 10” over kommuner, der har størst udgiftsstigning i 2019 som følge af befolkningsændringer 

Kommune Stigning i udgiftsbehov pga. 
befolkningsudviklingen 

Ishøj 2,0 % 
København 1,8 % 
Vallensbæk 1,7 % 
Herlev 1,7 % 
Greve 1,6 % 
Furesø 1,5 % 
Brøndby 1,3 % 
Roskilde 1,2 % 
Solrød 1,2 % 
Horsens 1,2 % 
 
Regeringen: Hele den offentlige sektor må vokse med 1,5 mia. kr. i alt i 2019 

Det er regeringen, der i økonomiaftalen med kommunerne i juni 2018, lægger rammen for, hvor mange penge 
kommunerne får lov til at bruge i 2019. Regeringen har et mål om, at hele den offentlige sektor – kommunerne, 
regionerne og staten - må vokse med 0,3 procent om året. Det svarer til 1,5 mia. kr. for hele den offentlige sektor. 
Men det er altså endnu usikkert, hvor stor en andel af de 1,5 mia. kr., kommunerne vil få. Det eneste, der er sikkert, 
er, at kommunerne skal undvære 0,5 mia. kr. som følge af regeringens moderniserings- og effektiviseringsprogram, 
og at befolkningsudviklingen (demografien) samtidig betyder øgede udgifter for kommunerne – her beregnet til ca. 
1,7 mia. kr. Altså i alt 2,2 mia. kr. i 2019. 

Endnu større pres hvis man medregner velstandsudviklingen 

Hvis den offentlige velfærd ud over befolkningsændringerne også skal følge med velstandsudviklingen, så har 
Finansministeriet anslået, at det i gennemsnit vil koste 1,1 procent i gennemsnit frem til 2025. Hvis man regner de 
1,1 procent direkte på serviceudgifterne i kommunerne, så vil det svare til et udgiftsbehov på 2,8 mia.kr. i 2019 i 
kommunerne. 

Flere børn og flere ældre i kommunerne 

De næste to år vil der ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose komme 9.255 flere 0-2 årige børn. Det svarer 
til i gennemsnit 94 flere børn per kommune om to år. 

Der vil komme 16.623 flere ældre over 80 år de næste to år (2018-2020). Det svarer til i gennemsnit 170 flere ældre i 
hver kommune de næste to år.  
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Alexander Lindholmer Nepper, kampagnekoordinator for Virkelighedens Velfærd.  

Mobil 2721 0404 

Analysen er lavet af Virkelighedens Velfærd, et samarbejde mellem FOA, HK-Kommunal, BUPL, 
Danmarks Lærerforening og Dansk Socialrådgiverforening. 
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