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Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 
 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 22. januar 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. 245 (alm. del) til indenrigs- og boligministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Mathiessen (V). 

Spørgsmål nr. 245: 

”I forbindelse med udvalgets behandling af L 196 om ændring af lov  om kommunal 

udligning og generelle tilskud til kommuner og forskellige andre love (Reform af 

udligningssystemet) i 2020 tilkendegav ministeren, at regeringen ifm. med en grundig 

evaluering af det specialiserede socialområde, bl.a. ville lave en analy se og undersøge 

kommunernes økonomiske tilskyndelse til at vælge det rigtige tilbud til borgerne, som 

forventeligt v ille være afsluttet omkring årsskiftet 2020-21, jf. ministerens svar på 

spørgsmål 9 til L 196 (folketingsåret 2019-20). I betænkningen til lovforslaget 

noterede partierne bag aftalen om udligningsreformen sig, at ministeren bl.a. v il sikre, 

at partierne v il få en grundig gennemgang af analy sen, når den foreligger. 

Vil ministeren inden udgangen af januar 2021 

 oversende denne analyse til udvalget, kommunalordførerne og 

socialordførerne fra aftalepartierne,  

 kommentere analysen i forhold til, om ministeren vurderer, at der sker 

uhensigtsmæssige økonomiske incitamenter for kommunerne som følge af 

udmøntningen af en reform af udligningssystemet og 

 indkalde aftalepartierne til en gennemgang og drøftelse af analy sen? 

I benægtende fald bedes ministeren begrunde dette og oversende en status for arbejdet 

med analy sen, herunder et forventet tidspunkt for oversendelse af analy sen til 

udvalget.” 

Svar: 

Det følger af betænkningen i forbindelse med Folketingets behandling af det 

lovforslag, som implementerer aftalen om en udligningsreform af 5. maj 2020, at der 

skal gennemføres en dy bdegående analyse af kommunernes økonomiske incitament til 

altid at v ælge det rigtige tilbud til borgerne – også hv is det rigtige tilbud ligger uden for 

kommunegrænsen. Det blev forudsat i betænkningen, at Folketinget v ille få en status 

for arbejdet i november 2020 og v il få en grundig gennemgang af analy sen, når den 

foreligger senest ved årsskiftet.  
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Daværende social- og indenrigsminister Astrid Krag har ultimo november 2020 

oversendt en status for arbejdet til Folketinget.  

Som det er beskrevet i denne status, er der bl.a. arbejdet med at etablere et større 

datasæt til brug for beregninger i udligningen. Denne del af arbejdet har været 

forholdsvis tidskrævende, og beregningerne har derfor først kunnet komme i gang 

efter oversendelsen af denne status. Ligeledes er kortlægningen på tværs af ministerier 

af relevante mellemkommunale refusionsordninger, som også er en del af arbejdet, 

trukket ud. Samtidig har arbejdet været besværliggjort af Covid-19, og dets afslutning 

er således desværre blevet forsinket.  

Det er forventningen, at arbejdet kan færdiggøres tidligt i foråret 2021, og jeg ser frem 

til at drøfte resultatet af analy searbejdet med partierne bag udligningsreformen på den 

baggrund.  

 

Med venlig hilsen 

Kaare Dy bvad Bek 


