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Finansministeren Folketingets Finansudvalg 

Christiansborg 23. maj 2015 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 375 (Alm. del – § 7. 
Finansministeriet) af 15. maj 2015 stillet efter ønske fra Jesper 
Petersen (S)  

Spørgsmål 

Vil ministeren i tabelform oplyse de realiserede kommunale serviceudgifter for 

hvert år i perioden 2009-2014 i mia. 2015-kr.? Ministeren bedes i sin besvarelse 

inkludere ældremilliarden på finansloven for 2014 samt lignende puljer, som ikke 

indgår i kommunernes regnskaber. 

 

Svar 

I nedenstående tabel 1 er kommunernes realiserede serviceudgifter for 2009-2014 

angivet, jf tabel 1. Af tabellen fremgår dertil løftet af ældreområdet 

(’ældremilliarden’), som blev aftalt med finansloven for 2014. 

 

Udviklingen i kommunernes realiserede udgifter skal ses i lyset af, at kommunerne 

i de senere år har været igennem en større tilpasning af den kommunale økonomi, 

som særligt er fundet sted i perioden fra 2009 til 2011. Tilpasningen af den 

kommunale økonomi er sket på baggrund af en årrække med kraftig vækst i 

serviceudgifterne som følge af, at kommunerne overskred budgetterne år efter år. 

Budgetoverskridelserne kulminerede i 2009, hvor kommunerne overskred 

budgetterne med mere end 5 mia. kr.  

 

Med kommunernes regnskab for 2014 udgør kommunernes serviceudgifter 231,9 

mia. kr., hvilket er ca. ½ mia. kr. over niveauet for de realiserede serviceudgifter i 

2011. Hertil kommer løftet på 1 mia. kr. til ældreområdet, der følger af 

finanslovsaftalen for 2014. Løftet er udmøntet som en ansøgningspulje, der indgår 

under det statslige udgiftsloft. Udgifterne indgår derfor ikke i nedenstående 

opgørelse af kommunernes realiserede nettoserviceudgifter. 

 

Der henvises i øvrigt til svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 353 (2014-2015) 

for en nærmere beskrivelse af udviklingen i den kommunale økonomi fra 2011-

2014 og baggrunden herfor. 
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Med venlig hilsen 

 

 

Bjarne Corydon 

Tabel 1 

Kommunernes realiserede serviceudgifter 2009-2014 

Mia. kr., 2015-pl og 2015-
opgaveniveau 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Regnskaber 243,2 240,8 231,4 230,8 231,1 231,9 

       

Løft af ældreområdet 
(’ældremilliarden’) ved FL14 

- - - - - +1,0 
 

 
 

Anm.:  Serviceudgifter er defineret som kommunernes nettodriftsudgifter eksklusive udgifter vedrørende 

forsyningsvirksomheder, almene ældreboliger, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionernes 

sundhedsvæsen, udgifter til overførsler og budgetgaranterede områder, udgifter vedrørende forsikrede ledige 

samt ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning.  

Der er korrigeret for opgaveændringer i medfør af DUT mv. til og med budget 2015-niveau samt ændrede 

pris- og lønforudsætninger. 

Kilde:  Danmarks Statistik, Finansministeriets meropgaveopgørelse, Finansloven for 2014 samt egne beregninger. 
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