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Svar på høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov 
om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og 
forskellige andre love (Reform af udligningssystemet)  

 

Social- og Indenrigsministeriet har den 18. maj 2020 sendt udkast til forslag til lov om 
ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og forskel-
lige andre love (Reform af udligningssystemet) i høring.  
 
Det fremgår af høringslisten, at udkastet til lovforslaget udelukkende er sendt i høring 
hos Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner. Landdistrikternes Fæl-
lesråd anser det for værende yderst problematisk, at Fællesrådet, som repræsente-
rer 55 danske kommuner samt en region, ikke har været på høringslisten i en vigtig 
sag som denne. Landdistrikternes Fællesråd tillader sig således at fremsende føl-
gende høringssvar, velvidende at høringsfristen, som var i går kl. 12.00, er overskre-
det.  
 
Landdistrikternes Fællesråd er først og fremmest positive over for de mange gode 
tiltag, som den nye udligningsaftale indeholder. Aftalen forbedrer over en bred kam 
det nuværende tilskuds- og udligningssystem og er set fra landdistriktskommunerne 
en forbedring i forhold til regeringens tidligere udspil på området. Hovedelementerne 
i den nye udligningsaftale gør, at vi kommer nærmere et system, som sikrer et mere 
lige velfærdsniveau i hele landet, og dette er meget positivt. Der er dog stadig land-, 
yder- og ø-kommuner som bliver dårligere stillet efter udligningsreformen, ligesom 
der en stærk bekymring i en række landkommuner for at de positive økonomiske 
effekter forsvinder efter 2021. 
 
Landdistrikternes Fællesråd har en substansbemærkning til lovforslaget vedrørende 
udgiftsbehovsopgørelsen.   
 
 
Ændring i befolkningstallet fra en opgørelse på betalingskommune til bopæls-
kommune 
Udkastet til lovforslaget indebærer blandt andet, at befolkningstallet vil blive ændret 
fra en opgørelse på betalingskommune til bopælskommune bredt set i tilskuds- og 
udligningssystemet.  
 
Dette betyder, at hvis en kommune fx sender en borger på institution, i plejefamilie 
eller på plejehjem uden for kommunen, så vil kommunen miste sin fulde indtægt fra 
udligningssystemet, til trods for at kommunen, som betalingskommune, fortsat vil 
have betalingsforpligtigelsen. Det vil således blive meget dyrt for en kommune at 
anbringe deres borgere i en anden kommune end borgerens egen betalingskom-
mune.  
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Landdistrikternes Fællesråd er bekymrede for, at en sådan ændring vil komme til at 
påvirke massevis af anbragte borgere i landets kommuner. Der vil være et økonomisk 
incitament for kommunerne at anbringe borgere inden for kommunegrænsen til trods 
for, at kommunens eget tilbud kan være dårligere for den anbragte borgere og endda 
dyrere for selve kommunen. Dette vil udover at påvirke tusindvis af anbragte borgere 
ydermere påvirke kommuner og regioner, som netop driver specialiserede tilbud.  
 
Landdistrikternes Fællesråd mener, at det er vigtigt, at kommuner, der af fagspecifikke 
årsager anbringer borger i en anden kommune, også kompenseres i udligningssyste-
met, såfremt man ønsker en fair balance i forhold til kommunernes udgifter. Derud-
over kan denne ændring i befolkningstallet fra en opgørelse på betalingskommune til 
bopælskommune ligeledes få konsekvenser for en række mellemkommunale proces-
ser.  
 
Landdistrikternes Fællesråd bakker ydermere op om det høringssvar, som Datapro-
ces har fremsendt separat til Social – og Indenrigsministeriet.  
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