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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 6. februar 2020 stillet følgende spørgs-

mål nr. 323 (alm. del) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er genfremsendt den 21. februar 2020. Spørgsmålet er stillet efter ønske 

fra Rasmus Jarlov (KF). 

Spørgsmål nr.323: 

”I regeringens oplæg til udligningsreform er der indført et nyt kriterium vedr. ”Middel-
levetid” i det demografiske udgiftsbehov. Kan ministeren redegøre for, om det svækker 
kommunens incitament til at investere i forebyggelse og sikre et sundt og rigt ældre-

liv?” 

Svar: 

Regeringen har med udspillet til udligningsreform bl.a. ønsket, at der i højere grad 

tages højde for, at ældre i kommuner med en lav gennemsnitlig levealder bliver tidli-

gere svækkede og plejekrævende. Det skal ses i sammenhæng med, at der er ulighed i 

sundheden, og at det er afspejlet i store forskelle på den gennemsnitlige levetid i 

kommunerne. Der indgår i fordelingen af regionernes tilskud efter kriterier for ud-

giftsbehovet på sundhedsområdet således også et kriterium for middellevetid. 

Med udspillet lægges på den baggrund op til at indføre et nyt kriterium for middelleve-

tid i opgørelsen af den enkelte kommunes udgiftsbehov. Kriteriet er opgjort som for-

skellen i middellevetid mellem den kommune, som har den højeste middellevetid, og 

den enkelte kommunes middellevetid. Denne forskel ganges med antallet af personer i 

kommunen, som er 65 år eller ældre. 

Kriteriet indgår i den aldersbetingede del af udgiftsbehovet, som udgør 65,5 pct. af det 

samlede udgiftsbehov. Det nye kriterium er indarbejdet med en samlet vægt på 1,05 

pct. i den enkelte kommunes samlede udgiftsbehov. 

Middellevetidskriteriet vurderes ikke at svække kommunernes incitament til at inve-

stere i forebyggelse og sikre en god indsats for kommunens ældre borgere. 
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