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Finansministeren Folketingets Finansudvalg 

Christiansborg 10. september 2015 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 13 (Alm. del – § 7. 
Finansministeriet) af 13. august 2015 stillet efter ønske fra Benny 
Engelbrecht (S)   

Spørgsmål 

Vil ministeren i tabelform oplyse, hvor meget hver kommune ville have fået fra 

”ældremilliarden” i 2016, hvis man havde fastholdt denne og hvor meget hver 

kommune vil opnå af forhøjelsen af bloktilskuddet på 1 mia. kr. som følge af om-

lægningen af ”ældremilliarden” til bloktilskuddet i 2016? Ministeren bedes oplyse 

beløbene i 2016-pl og forskellen mellem de to beløb.  

 

Svar 

Finansministeriet har indhentet bidrag fra Social- og Indenrigsministeriet, der op-

lyser følgende: 

”Tilskuddet til løft af ældreområdet er for 2014 og 2015 blevet fordelt efter en 
fordelingsnøgle for udgiftsbehovet for ældreområdet. Tilskuddet har forudsat en 
fyldestgørende ansøgning fra den enkelte kommune og har indgået som en drifts-
indtægt i det kommunale regnskab. 

Med virkning fra 2016 er tilskuddet omlagt, så det herefter indgår som en del af 
bloktilskuddet i stedet for som en driftsindtægt. Det betyder, at de merudgifter, 
som tilskuddet finansierer, fra og med 2016 vil indgå i opgørelsen af kommuner-
nes udgiftsbehov i den kommunale udligning. 

I den vedlagte tabel er i kolonne 1 vist en beregnet fordeling af 1 mia. kr. for 2016 
ud fra udgiftsbehovet for ældreområdet, svarende til fordelingsprincippet for 2014 
og 2015. I kolonne 2 er vist fordelingen, når midlerne er lagt ind i bloktilskuddet. I 
kolonne 3 er vist forskellen mellem de to fordelinger opgjort i 1.000 kr.”  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Claus Hjort Frederiksen 

Finansminister 
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