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Indledning 
Indenrigsministeriet har i lighed med tidligere år indhentet budget-
oplysninger fra kommuner og amtskommuner for 2000. Denne publi-
kation er hovedsageligt baseret på disse indberetninger for det indevæ-
rende budgetår. Danmarks Statistik foretager samtidig med at Inden-
rigsministeriet indhenter og bearbejder budgetoplysningerne en ende-
lig og mere detaljeret opgørelse af de kommunale budgetter for 2000.1  

Nærværende publikation om "Det kommunale budget 2000" indgår i 
Indenrigsministeriets årlige publikationsserie om de kommunale bud-
getter. I serien udkommer ligeledes en årlig publikation om det kom-
munale regnskab og de kommunale nøgletal. Indenrigsministeriet ud-
giver endvidere en årlig publikation om beregningsgrundlaget for 
kommunal udligning og generelle tilskud. 

"Det kommunale budget 2000"  er inddelt i fire sektioner.  

Den første sektion indeholder en overordnet kort, kommenteret grafisk 
fremstilling af budgettet for 2000, med det formål at give et hurtigt 
overblik over de store linier i den kommunale økonomi i år 2000.  

I den anden sektion redegøres for de vigtigste resultater af den kom-
munale sektors budgetter for 2000. Udgifterne og indtægterne er i 
præsentationen grupperet på forhandlingsparterne ved kommunefor-
handlingerne. Der er således i opgørelsen skelnet mellem primær-
kommuner, amtskommuner og Københavns og Frederiksberg Kom-
muner.  

                                                      
1 Danmarks Statistiks tal er lagt til grund for opgørelserne i bilag 25-29, hvorfor der 
kan forekomme afvigelser mellem denne opgørelse og opgørelsen i sektion to. 
Danmarks Statistiks tal er endvidere lagt til grund for opgørelsen af ældre- og bør-
neområdet i sektion 2.5.     
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Sektion to er inddelt i en række underafsnit. Det første afsnit indehol-
der en kort gennemgang af aftalegrundlaget - afsnit 2.1 - og en samlet 
gennemgang af de kommunale budgetter for 2000 - afsnit 2.2. Deref-
ter foretages i afsnit 2.3 en mere detaljeret gennemgang af de kommu-
nale indtægter i budgetåret, som er opdelt på indtægtsområderne ind-
komst- og ejendomsskat, udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning, 
låneoptagelse og likviditetsforbrug. De budgetterede kommunale ud-
gifter for 2000 bliver fremlagt i afsnit 2.4 ved en opdeling på drifts- og 
anlægsvirksomhed, renter og moms. I afsnit 2.5 gennemgås en række 
af den kommunale sektors udgiftsområder for det indeværende bud-
getår, herunder sygehuse og sygesikring, budgetgaranterede områder, 
børne- og ældreområdet samt de samlede serviceudgifter, mens afsnit 
2.6 indeholder en opgørelse af det budgetterede personaleforbrug i 
2000.  

I den tredje sektion, præsenteres i år en særlig undersøgelse af udvik-
lingen i forskellen mellem de kommunale skatteprocenter over tid. 

Den fjerde, og sidste, sektion indeholder en række bilag med statisti-
ske grundoplysninger vedrørende den kommunale økonomi. Det dre-
jer sig om oplysninger vedrørende skat, personaleforbrug, pris- og 
lønudvikling, likviditet, gæld, kommunale meropgaver m.v. samt 
oversigter over de kommunale budgetter og regnskaber gennem de 
seneste år. Endvidere er medtaget en række kommunefordelte tabeller 
vedrørende den kommunale sektors finansierings- og udgiftsstruktur, 
samt beskatningsforhold m.v. i 2000.  
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1. Hovedtendenser i budget 2000 
I denne sektion foretages på de følgende sider en grafisk fremstilling 
af de store linier i udviklingen i de kommunale budgetter fra budget 
1999 til 2000. Illustrationerne følges op af korte overordnede kom-
mentarer om udviklingen på hhv. udgifts- og indtægtssiden. For en 
nærmere præsentation af udviklingen i budgetterne, henvises dog til 
de følgende sektioner.  
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Figur 1 Den samlede kommune-, amts- og kirkeskat. 

 

Hvor meget den enkelte borger betaler i kommunal indkomstskat af-
hænger af summen af primærkommune-, amtskommune- og kirkeskat-
ten. De samlede kommunale udskrivningsprocenter ligger for budget 
2000 på mellem 27,50 pct. i Holmsland Kommune og 35,85 pct. i 
Tornved Kommune. Af ovenstående figur ses det, at størstedelen af 
landets kommuner har samlede kommunale udskrivningsprocenter, 
der ligger mellem 32 pct. og 34 pct., samt at der er en tendens til en 
forholdsvis regional gruppering af niveauet for de samlede kommuna-
le udskrivningsprocenter. 

 

 

U nd er  32 pc t,
32 p ct, -  3 4 p ct,
Ov er 3 4 p ct,
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Figur 2 Udviklingen i den samlede kommune-, amts- og kirkeskat.  

Der budgetteres i primærkommunerne med en stigning i den gennem-
snitlige udskrivningsprocent fra 1999 til 2000 på 0,10 procentpoint. 
Der er tale om en stigning i udskrivningprocenten i 67 primærkom-
muner, et fald i 4, mens 202 kommuner holder en uændret udskriv-
ningsprocent i 2000. For amtskommunerne stiger udskrivningsprocen-
ten under ét med 0,09 procentpoint fra 11,46 i 1999 til 11,55 i 2000. 
Der har været en stigning i udskrivningsprocenten i fem amtskommu-
ner, mens resten af amtskommunerne holder skatten i ro.  Københavns 
Kommune holder skatten uændret i 2000, mens Frederiksberg Kom-
mune sætter udskrivningsprocenten op med 1,2 procentpoint. Den 
samlede kirkeskatteprocent er i 2000 steget med 0,02 procentpoint. 

 

0- 0,3 pct,´s fald
Uændret
0 - 1,4 pct´s stigning
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Figur 3 Det budgetterede udskrivningsgrundlags størrelse i for-
hold til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. 
 
 

Den kommunale sektor har ved budgetlægningen af udskrivnings-
grundlaget mulighed for at vælge mellem et statsgaranteret og et selv-
budgetteret udskrivningsgrundlag. På ovenstående kort er kommuner-
nes budgetterede udskrivningsgrundlag for 2000 holdt op mod det 
statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2000. De 124 kommuner 
der har valgt statsgaranti, er farvet blå på kortet. Der er 1 amtskom-
mune der har valgt statsgaranti. 13 amtskommuner, 149 primærkom-
muner, Københavns og Frederiksberg Kommuner har valgt selvbud-
gettering. Den kommunale sektor budgetterer under ét, med et ud-
skrivningsgrundlag vedrørende de selvangivne indkomster på 569,3 
mia. kr., hvilket er 1,5 mia. kr. højere end det statsgaranterede ud-
skrivningsgrundlag. Amtskommunerne budgetterer under ét med 1,2 
mia. kr. over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, mens pri-
mærkommunerne tilsvarende budgetterer med 2,4 mia. kr. over stats-
garantien.  

Statsgaranti
90 - 98,9 pct
99 - 99,9 pct
100 - 101,9 pct
102 - 110 pct
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Figur 4 Det budgetterede ejendomsværdiskatteprovenu ift. det 
statsgaranterede ejendomsværdiskatteprovenu. 

Den kommunale sektor har ligesom for indkomstskatterne mulighed 
for at vælge mellem statsgaranti eller selvbudgettering ved budget-
lægningen af ejendomsværdiskatten. På ovenstående kort er kommu-
nernes budgetterede provenu for 2000 holdt op mod det statsgarante-
rede provenu for 2000. Kommuner der har valgt statsgaranti, er farvet 
blå på kortet. Den kommunale sektor budgetterer under ét, med et 
provenu fra ejendomsværdiskatterne på 7,9 mia. kr. Heraf udgør den 
amtskommunale del af provenuet 2,5 mia. kr. og den primærkommu-
nale 5,0 mia. kr., hvilket svarer til at amts- og primærkommunerne 
budgetterer med et provenu der er hhv. 19 mill. kr. og 51 mill. kr. stør-
re end det statsgaranterede provenu. Københavns og Frederiksberg 
Kommuner budgetterer samlet med et provenu der ligger 33 mill. kr. 
over det statsgaranterede.    
 

Statsgaranti
55 - 89,9 pct
90 - 94,9 pct
95 - 99,9 pct
100 - 104,9 pct
105 - 120 pct
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Figur 5 De kommunale grundskyldspromiller. 

 

De samlede kommunale grundskyldspromiller ligger for budget 2000 
på mellem 16 og 34. Der kan af figuren observeres en vis tendens til 
en regional gruppering af niveauet for grundskyldspromillerne. Den 
amtskommunale grundskyldspromille er ved lov fastsat til 10 promille 
(for ejendomme benyttet til landbrug o.lign. er promillen dog fastsat 
til 5,7). I primærkommunerne (ekskl. Københavns og Frederiksberg 
Kommuner) budgetteres der under ét i 2000 med en grundskyldspro-
mille på 13,27, mens Københavns og Frederiksberg Kommuner bud-
getterer med grundskyldspromiller på hhv. 34 og 27.  

 

 

16 - 22 promille
22 - 28 promille
28 - 34 promille
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Figur 6 Udviklingen i de kommunale grundskyldspromiller. 

 

Grundskyldspromillen i primærkommunerne (ekskl. Københavns og 
Frederiksberg Kommuner) under ét er i 2000 steget med 0,15 promil-
lepoint. 35 primærkommuner har sat grundskyldpromillen op, 227 har 
holdt en uændret promille, mens 11 har sat den ned.  

 

 

 

 

0 - 3 pct,´s fald
Uændret
0 - 9 pct´s stigning
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Figur 7 Udviklingen i nettodriftsudgifterne i primærkommunerne 
og Kbh. og Frb. Kom. 

 

Primærkommunerne budgetterer under ét i 2000 med nettodriftsudgifter på 
godt 125 mia. kr. Af kortet fremgår væksten i de enkelte kommuners netto-
driftsudgifter fra budget 1999 til 2000 (i 2000-p/l). Det fremgår, at vækst-
procenterne varierer fra kommune til kommune uden nogen tydelig regional 
tendens. Det bemærkes, at vækstprocenten opgjort på kommuneniveau ikke 
er korrigeret for opgaveomlægninger. 

 

 

< 0 pc t
0 - 0,99 pc t
1 - 1,99 pc t

2 - 2,99 pc t
3 - 4 pc t
> 4 pc t
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Figur 8 Udviklingen i nettodriftsudgifterne i amtskommunerne og 
Kbh. og Frb. Kom. 

Amtskommunerne budgetterer under ét i 2000 med nettodriftsudgifter 
på knap 70 mia. kr. Væksten i nettodriftsudgifterne er for amtskom-
munerne under ét hovedsageligt forårsaget af opgaveområderne ”sy-
gehusvæsen og sygesikring” og ”social- og sundhedsvæsen”. Af oven-
stående kort ses det, at den ikke-opgavekorrigerede vækst i netto-
driftsudgifterne for de fleste amtskommuner ligger mellem 0,5 pct. og 
1,5 pct., dog er væksten i Bornholms Amtskommune lidt større, mens 
væksten i  Roskilde, Fyns og Ribe Amtskommuner er mindre.  

< 0 p ct

0 -  0 ,49  pct

0,5  -  0,9 9 p ct

1 -  1 ,49  pct

1,5  -  2 p ct
> 2 p ct
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Figur 9 Udviklingen i nettoanlægsudgifterne i primærkommuner-
ne og Kbh. og Frb. Kom. 

Primærkommunerne budgetterer under ét med nettodriftsudgifter til 
anlæg på godt 9 mia. kr. i 2000. I forhold til budgettet for 1999 svarer 
dette til en opgavekorrigeret vækst på 11,3 pct. Københavns og Frede-
riksberg Kommuner budgetterer med et fald på hhv. 3,5 pct. og 19,3 
pct. Af kortet fremgår det, at væksten varierer mellem kommunerne 
uden en tydelig regional tendens. Idet opgørelsen ikke er korrigeret for 
”sale and lease back arrangementer” eller sparede anlægsudgifter, som 
følge af forventede nye leasingkontrakter der vedrører anlæg, kan op-
gørelsen være påvirket af forholdsvise store udsving for enkelte kom-
muner. 

< -50 pct
-50 - -15,01 pc t
-15 - -0,01 pct

0 - 14,99 pct
15 - 100 pc t
> 100 pc t
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Figur 10 Udviklingen i nettoanlægsudgifterne i amtskommunerne 
og Kbh. og Frb. Kom. 

Amtskommunerne budgetterer under ét i 2000 med nettoudgifter til 
anlæg på godt 2,5 mia. kr., hvilket svarer til en vækst på 7,5 pct. i for-
hold til budget 1999. Af kortet fremgår væksten i amtskommunernes 
nettoanlægsudgifter fra budget 1999 til 2000. Opgørelsen er ligesom 
for primærkommunerne ikke korrigeret for ekstraordinære anlægsind-
tægter og ”sparede” anlægsudgifter (se figur 9). 

< -15
-15 - -5,01 pct
-5 - -0,01 pct
0 - 4,99 pct
5 - 15 pct
> 15 pct
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2. Budget 2000  

I dette afsnit gennemgås aftalerne mellem regeringen og de kommuna-
le parter kort. Dernæst redegøres der for en række hovedtal i de kom-
munale budgetter for 2000 på indtægts- og udgiftssiden. Herudover 
belyses de budgetterede udgifter på en række udvalgte udgiftsområder 
i 2000. 

2.1. Aftalegrundlaget for 2000 

Af de økonomiske aftaler fremgår: 

Skatteudskrivningen 

- Regeringen og Kommunernes Landsforening har i 1999 indgået en 
flerårig aftale om kommunernes økonomi og service for perioden 
1999-2002. Der var ved aftalens indgåelse enighed om at henstille 
til kommunerne, at udskrivningsprocenten for indkomstskat ikke 
hæves. Aftalen for 2000 videreføres ud fra det udgangspunkt, at 
udskrivningsprocenten for kommunerne under ét i 1999 var 20,47 
pct. 

- I aftalen med Amtsrådsforeningen om amternes økonomi i 2000 er 
der enighed om at henstille til amtskommunerne, at udskrivnings-
procenten ikke hæves i 2000. Udskrivningsprocenten for amts-
kommunerne under ét var i 1999 11,46 pct. 

- Der er ikke i forhandlingsresultaterne med Københavns og Frede-
riksberg Kommuner aftalt nærmere omkring udskrivningsprocen-
ten. Det fremgår dog af forhandlingsresultaterne, at Københavns 
Kommune tager de indgåede aftaler mellem regeringen og de 
kommunale interesseorganisationer til efterretning, og at regerin-
gen er indforstået med, at Frederiksberg Kommune ikke kan til-
slutte sig den del af aftalerne med de kommunale interesseorgani-
sationer, som vedrører uændrede skatter. 
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Driftsudgifterne 

- Der er i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsfor-
ening enighed om en grænse for den årlige realvækst i serviceud-
gifterne i perioden 1999-2002 på 1 pct. når, væksten er opgjort ud 
fra det eksisterende opgavegrundlag. De kommunale serviceudgif-
ter defineres som de samlede driftsudgifter fratrukket udgifter til 
de budgetgaranterede områder, øvrige indkomstsoverførsler og 
udgifter på de brugerfinansierede områder. 

- I aftalen med Amtsrådsforeningen blev der på sundhedsområdet 
indgået en flerårig aftale for perioden 2000-2002 om, at det øko-
nomiske råderum til forbedring af sundhedsområdet prioriteres i 
forhold til de øvrige områder. Aftalen på de øvrige udgiftsområder 
er etårig. Af aftalen fremgår det, at realvæksten i de samlede net-
todriftsudgifter holdes inden for en ramme på 1,3 pct., når væksten 
er opgjort ud fra det eksisterende opgavegrundlag eksklusiv medi-
cin. Herudover er der afsat ressourcer til øgede investeringer i sy-
gehusapparatur mv. på 250 mill. kr. i 1999 og 500 mill. kr. i 2000.  

- I forhandlingsresultaterne med Københavns og Frederiksberg 
Kommuner er der ikke aftalt præcise rammer for driftsudgifterne, 
dog fremgår det, at kommunerne på udgiftssiden tager aftalerne 
mellem regeringen og de kommunale interesseorganisationer til 
efterretning, samt at kommunerne tilslutter sig den treårige udvik-
lingsplan for sundhedsområdet, som indgår i aftalen mellem rege-
ringen og Amtsrådsforeningen. 

- Endvidere indgår det i forhandlingsresultatet med Københavns 
Kommune at: 

”Københavns Kommunes økonomi udvikler sig fortsat i en positiv ret-
ning, der gør det muligt at afdrage på kommunens gæld. Denne udvik-
ling stemmer godt overens med regeringens målsætninger for den of-
fentlige gæld.” 

- Tilsvarende indgår det i forhandlingsresultatet med Frederiksberg 
Kommune at: 
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”Frederiksberg Kommune tilslutter sig regeringens målsætninger om, at 
den langsigtede økonomiske planlægning skal bygge på en afdæmpet 
vækst i det offentlige forbrug, således at der skabes plads til afdrag på 
den offentlige gæld.” 

Anlægsudgifterne 

- I aftalen med Kommunernes Landsforening er der enighed om at 
henstille til kommunerne, at kommunernes bruttoanlægsudgifter 
på det skattefinansierede område ikke overstiger 7,3 mia. kr. i 
2000. Der er som en del af det skattefinansierede anlægsniveau på 
7,3 mia. kr. indgået aftale om, at der afsættes en ekstra lånepulje 
på 900 mill. kr. til delvis finansiering af anlægsarbejder på folke-
skoleområdet. Puljen afsættes ud over den ordinære dispensations-
pulje på 200 mia. kr. som led i tilpasningen til det forventede øge-
de elevtal de kommende år. 

- I aftalen med Amtsrådsforeningen henstilles det, at nettoanlægs-
udgifterne holdes inden for en ramme på 2,5 mia. kr. i 2000. 

- I forhandlingsresultatet med Københavns Kommune indgår for 
2000 at: 

”… konjunktursituationen tilsiger en fortsat afdæmpet udvikling i de of-
fentlige anlægsinvesteringer, og Københavns Kommune vil derfor 
overveje sine investeringsplaner nøje.” 

- I forhandlingsresultatet med Frederiksberg Kommune indgår at: 

”… anlægsaktiviteterne i Frederiksberg Kommune bør begrænses mest 
muligt og kun gennemføres for de højest prioriterede områder i 2000.” 

2.2. De kommunale budgetter 2000 

Dette afsnit indeholder en redegørelse for hovedtendenserne i de 
kommunale budgetter for 2000 på henholdsvis indtægtssiden (finan-
sieringssiden) og udgiftssiden.  
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Opgørelsen er foretaget ud fra en gruppering af udgifterne på forhand-
lingsparterne ved kommuneforhandlingerne. Der er således i det føl-
gende skelnet mellem primærkommuner (Kommunernes Landsfor-
enings medlemmer), amtskommuner (Amtsrådsforeningens medlem-
mer), Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Det bør i 
den forbindelse bemærkes, at såvel gruppen af primærkommuner som 
gruppen af amtskommuner indeholder kommuner, som hver for sig 
kan være karakteriseret ved særlige udgifts- og indtægtsforhold, som 
selvsagt ikke kommer frem i en opgørelse for det samlede antal enhe-
der. Der er i afsnittet ikke taget hensyn til sådanne forhold, og der skal 
derfor allerede indledningsvis i dette afsnit henvises til bilagssektio-
nen, som indeholder en opgørelse af de kommunale budgetter på 
kommuneniveau. 

Indtægtssiden 

Finansieringsstrukturen i de kommunale budgetter for 2000 fremgår af 
nedenstående tabel 2.2.1. 

De kommunale skatteindtægter udgør også i 2000 den største finansie-
ringskilde for den kommunale sektor. I budgettet for 2000 udgør skat-
teindtægterne, på godt 210,1 mia. kr. for den kommunale sektor under 
ét, 60,2 pct. af de samlede indtægter på knap 348,9 mia. kr.  

Den næst-vægtigste finansieringskilde udgøres af drifts- og anlægs-
indtægterne, der i budget 2000 udgør knap 73,7 mia. kr. svarende til 
21,1 pct. af de samlede indtægter. De generelle tilskud udgør godt 
35,7 mia. kr. (10,3 pct. af samtlige indtægter), mens refusionerne 
(ekskl. refusion af pensioner, dagpenge m.v. med 100 pct. refusion) 
udgør 29,2 mia. kr. eller 8,3 pct. af de samlede indtægter. 

For amtskommunerne udgør de samlede indtægter i budget 2000 knap 
90,9 mia. kr. Heraf udgør skatteindtægterne knap 64,6 mia. kr. (71,1 
pct.), drifts- og anlægsindtægterne knap 14,0 mia. kr. (15,4 pct.) og de 
generelle tilskud godt 11,4 mia. kr. (12,5 pct.). Tilsammen udgør disse 
tre poster ca. 99,0 pct. af amtskommunernes samlede finansiering. 
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Tabel 2.2.1.    Kommunernes finansieringsstruk- 
                        tur i budget 2000 (1)  
Indtægtsart 
Mill. kr. 

Amts- 
kommuner 

Primær- 
kommuner 

Køben- 
havn 

Frede- 
riksberg 

Hele 
landet 

Kommunale skatter 64.570 120.773 20.312 4.486 210.141 

Drifts- og anlægsind-
tægter (2) 

13.980 48.518 9.909 1.279 73.686 

Refusioner 588 24.466 3.597 502 29.153 
Generelle tilskud 11.434 18.977 5.170 144 35.725 

Øvrige 288 514 -514 -124 164 

I alt 90.860 213.248 38.474 6.287 348.869 
1) Der henvises i øvrigt til den kommunefordelte oversigt over finansieringsstrukturen for 

budget 2000 i bilag 25. 
2) Opgørelsen er ikke korrigeret for ekstraordinære anlægsindtægter i forbindelse med kom-

munernes frasalg og efterfølgende leje af kommunale bygninger. For primærkommunerne 
og amtskommunerne er disse ekstraordinære indtægter for budget 2000 opgjort til hhv. 200 
mill. kr. og 75 mill. kr. 

For primærkommunerne udgør de samme tre poster 88,3 pct. af den 
samlede finansiering; herudover bidrager refusionerne med 11,5 pct. 
eller 24,5 mia. kr. af finansieringen i budget 2000. I primærkommu-
nerne udgør skatteindtægterne knap 120,8 mia. kr. (56,6 pct.), drifts- 
og anlægsindtægterne 48,5 mia. kr. (22,8 pct.) og de generelle tilskud 
knap 19,0 mia. kr. (8,9 pct.). Primærkommunerne har betydelige 
driftsindtægter, der bl.a. stammer fra salg af ydelser fra forsynings-
virksomheder samt brugerbetaling på eksempelvis daginstitutions- og 
skolefritidsområdet. Hertil kommer anlægsindtægter, der primært 
stammer fra salg af jord og bygninger. 

I figur 2.2.1. er vist den amts- og primærkommunale finansierings-
struktur på forskellige indtægtskilder, jf. den kommunefordelte over-
sigt over finansieringsstrukturen i bilag 25. 
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Figur 2.2.1. Finansieringsstrukturen i budget 2000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: Københavns og Frederiksberg Kommuner er ikke medtaget. 

Staten bidrager til den primær- og amtskommunale finansiering i form 
af generelle tilskud og refusioner. Generelle tilskud udgør som nævnt 
(og som det fremgår af figur 2.2.1.) en relativ større vægt i amtskom-
munernes end i primærkommunernes finansiering, hvorimod refusio-
ner fra staten (ekskl. pensioner, dagpenge m.v.) udgør en relativ større 
andel af primærkommunernes indtægter, end tilfældet er i amtskom-
munerne. De generelle tilskud udgør således for amtskommunerne og 
primærkommunerne hhv. 13 pct. og 9 pct., hvorimod refusionerne 
udgør hhv. 1 pct. og 11 pct. af de samlede indtægter. 

Desuden har primær- og amtskommunerne en række indtægter fra 
øvrige poster såsom renteindtægter, likviditetsforbrug, låneoptagelse 
og øvrige finansforskydninger. Disse indtægtskilder udgør dog kun en 
mindre del af de samlede indtægter, hvilket bl.a. skyldes, at den kom-
munale sektors adgang til låneoptagelse er begrænset af de kommuna-
le låneregler. 

For Københavns og Frederiksberg Kommuner gælder også, at de 
kommunale skatter udgør klart den største indtægtskilde. For Køben-
havns Kommune udgør skatterne 52,8 pct. af de samlede indtægter på 
knap 38,5 mia. kr. De tilsvarende tal for Frederiksberg Kommune er 
71,4 pct. ud af samlede indtægter på ca. 6,3 mia. kr. Drifts- og anlægs-
indtægterne udgør for begge kommuner en vigtig indtægtskilde med 
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en finansieringsandel på 25,8 pct. for Københavns Kommune og 20,3 
pct. for Frederiksberg Kommune. De generelle tilskud er den tredie-
største indtægtskilde for Københavns Kommune med en finansie-
ringsandel på 13,4 pct., hvorimod refusioner er den trediestørste ind-
tægtskilde for Frederiksberg Kommune med en finansieringsandel på 
8 pct.   

Udgiftssiden  

I dette afsnit præsenteres den kommunale sektors udgiftsstruktur i 
budget 2000. Udgifterne er i afsnittet opgjort som bruttoudgifter, hvil-
ket vil sige at, opgørelsen beror på kommunernes udgifter til det på-
gældende opgaveområde uden, at der er korrigeret for indtægter i form 
af f.eks. refusioner og betalinger, der vedrører det samme opgaveom-
råde. I afsnit 2.4 om de kommunale udgifter er opgørelsen af de kom-
munale udgifter foretaget som nettoudgifter, således at der i dette af-
snit er korrigeret for indtægter, der er relateret til det pågældende op-
gaveområde. 

Den kommunale sektors bruttodriftsudgifter udgør i budget 2000 knap 
320,1 mia. kr. svarende til 92,1 pct. af de samlede udgifter på knap 
347,6 mia. kr. Anlægsudgifterne budgetteres til godt 16,2 mia. kr. eller 
4,7 pct. af de samlede udgifter. Af tabel 2.2.2.1. fremgår den kommu-
nale udgiftsstruktur i budget 2000. 

I budget 2000 andrager de samlede amtskommunale udgifter godt 90,1 
mia. kr. Heraf udgør driftsudgifterne langt den overvejende del af de 
samlede udgifter med ca. 83,9 mia. kr. svarende til en andel på 93,1 
pct. Anlægsudgifterne udgør knap 2,7 mia. kr. eller 3,0 pct. af de sam-
lede udgifter. 
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Tabel 2.2.2.1. Den kommunale udgiftsstruktur  
                        i budget 2000 (1)  
 
Udgiftsart 
Mill. kr. 

Amts- 
kommuner 

Primær- 
kommuner 

Kbhs. 
Kommune 

Frb. 
Kommune 

Hele 
landet 

Bruttodriftsudg. 
83.884 195.805 34.883 5.515 320.087 

Bruttoanlægsudg. 
2.665 11.060 2.260 221 16.206 

Momsudgifter 
3.562 6.783 837 151 11.333 

I alt 
90.111 213.648 37.980 5.887 347.626 

1) Opgørelsen er ikke korrigeret for ikke-budgeterede anlægsudgifter svarende til nye leasing-
aftaler ved. anlægsaktiver. Jf. bilag 13.     

For primærkommunerne under ét udgør driftsudgifterne 195,8 mia. kr. 
svarende til 91,7 pct. af de samlede budgetterede udgifter på godt 
213,6 mia. kr. Primærkommunernes anlægsudgifter udgør knap 11,1 
mia. kr. eller 5,2 pct. af de samlede primærkommunale bruttoudgifter.  

Københavns og Frederiksberg Kommuners andele af bruttoudgifter til 
hhv. drifts- og anlægsområdet fordeler sig meget lig bruttoudgifterne 
for de andre kommunale sektorer. Således udgør driftsudgifterne for 
Københavns Kommune knap 34,9 mia. kr. eller 91,8 pct. af de samle-
de udgifter på knap 38,0 mia. kr. Anlægsudgifterne udgør knap 2,3 
mia. kr. svarende til en andel på 6,1 pct. af de samlede udgifter. For 
Frederiksberg Kommune udgør driftsudgifterne godt 5,5 mia. kr. sva-
rende til 93,2 pct. af de samlede udgifter, mens anlægsudgifterne ud-
gør 3,8 pct. eller godt 0,2 mia. kr.  

Den kommunale sektor under ét budgetterer i 2000 med udgifter til 
moms på godt 11,3 mia. kr. svarende til en andel på ca. 3,3 pct. af  de 
samlede udgifter. Fordelt på sektorerne er momsudgifterne for: amts-
kommunerne: 3,6 mia. kr. (4,0 pct.), primærkommunerne 6,8 mia. kr. 
(3,2 pct.), Københavns Kommune: 0,9 mia. kr. (2,2 pct.) og Frede-
riksberg Kommune: 0,2 mia. kr. (2,6 pct.).  
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I tabel 2.2.3.1. belyses den reale udvikling i de kommunale udgifter 
fra budget 1999 til 2000. Jævnfør tabel 2.2.3.1. er der i den kommuna-
le sektor under ét budgetteret med en realvækst i bruttodriftsudgifterne 
på 2,9 mia. kr. eller 0,9 pct. i forhold til budget 1999, mens anlægsud-
gifterne udviser et real stigning på ca. 1,1 mia. kr. svarende til 7,2 pct. 
De budgetterede udgifter til moms på hhv. drifts- og anlægsområdet 
stiger forholdsvis mere end hhv. bruttodrifts- og anlægsudgifter for 
den kommunale sektor under ét. Baggrunden herfor kan eventuelt væ-
re en stigende udliciteringsgrad for den kommunale sektor under ét. 
Idet de kommunale udgifter til moms der indgår i opgørelsen, alene 
vedrører kommunernes ”ikke momsregistrerede udgiftsområder”, kan 
det dog ikke vurderes, hvorvidt den forholdsvis højere vækst i moms-
udgifterne fra budget 1999 til budget 2000 alene skyldes en stigning i 
udliciteringsgraden.    

Tabel 2.2.3.1.  Bruttovæksten i de kommunale ud-
gifter fra budget 1999 til 2000  

Udgiftsart 
i 2000-p/l 
og opga-
veniveau 

Amts-
kommuner 

Primær-
kommuner 

Københavns 
kommune 

Frederiksberg 
kommune Hele landet 

mill. 
kr.  pct.  mill. 

kr.  pct.  mill. 
kr.  pct.  mill. 

kr.  pct.  mill. 
kr.  pct.  

Brutto- 
driftsudg. 

1.185 1,4 2.200 1,1 -766 -2,1 47 0,9 2.878 0,9 

Bruttoan-
lægudg. 

284 11,6 1.045 10,1 -172 -7,1 -60 -19,8 1.113 7,2 

Moms på 
driftsom-
rådet 1) 

137 4,8 107 2,2 -85 -10,9 10 9,1 173 2,0 

Moms på 
anlægs-
området 1) 

54 10,0 353 25,1 -17 -10,8 -5 -14,6 387 18,1 

I alt 1.661 1,9 3.705 1,8 -1.040 -2,7 -7 -0,1 4.551 1,3 

1)  Udgifterne til moms er alene opgjort for kommunernes ”ikke momsregistrerede” virk-
somhed. 

For amtskommunerne udgør den samlede realvækst i bruttoudgifterne 
fra budget 1999 til budget 2000 knap 1,7 mia. kr., svarende til en stig-
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ning på 1,9 pct. Den største nominelle vækst finder sted i amtskom-
munernes bruttodriftsudgifter, som stiger med knap 1,2 mia. kr. eller 
1,4 pct. På anlægssiden er der derimod budgetteret med den største 
relative vækst på 11,6 pct., svarende til knap 0,3 mia. kr. Den relative 
vækst i udgifter til moms på driftsområdet er større end den relative 
vækst i bruttodriftsudgifterne, mens det modsatte gør sig gældende for 
momsen afholdt i relation til anlægsudgifterne.   

Primærkommunerne budgetterer fra budget 1999 til budget 2000 med 
en stigning i de samlede bruttoudgifter på godt 3,7 mia. kr., svarende 
til 1,8 pct. Væksten fordeler sig med en vækst i driftsudgifterne på 1,1 
pct. eller 2,2 mia. kr., og en vækst i anlægsudgifterne på ca. 1,0 mia. 
kr. svarende til 10,1 pct. Væksten i de budgetterede udgifter til moms 
er både på drifts- og anlægsområdet større end væksten i de budgette-
rede udgifter til hhv. bruttodrifts- og anlægsudgifterne. 

Københavns Kommune budgetterer med et fald i de samlede brutto-
udgifter på godt 1,0 mia. kr. Såvel drifts- som anlægssiden bidrager til 
faldet i udgifterne. Driftsudgifterne falder med 766 mio. kr. (2,1 pct.) 
og anlægsudgifterne falder med 172 mio. kr. (7,1 pct.). Udgifterne til 
moms afholdt i relation til de to områder bidrager ligeledes til faldet i 
de samlede bruttoudgifter. De relative fald i udgifterne til moms på 
hhv. drifts- og anlægsområdet er noget større end tilfældet er for brut-
toudgifterne til de to områder. Frederiksberg Kommune budgetterer 
ligesom Københavns Kommune med et samlet fald i bruttoudgifterne. 
Faldet i udgifterne er dog alene forårsaget af et fald i anlægsudgifterne 
(60 mio. kr.), mens der budgetteres med en stigning på driftsområdet 
(47 mio. kr.).    

Der henvises i øvrigt til afsnit 2.4. for en nærmere gennemgang af de 
kommunale udgifter. 

2.3. De kommunale indtægter 

I dette afsnit præsenteres de kommunale indtægter i budget 2000. De 
kommunale indtægter stammer hovedsageligt fra skat, tilskud og ud-
ligning, optagne lån samt forbrug af likvide aktiver. I det følgende vil 
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hver enkelt indtægtskilde blive gennemgået for sig, startende med de 
kommunale skatter.   

De kommunale skatteindtægter stammer fra forskellige kilder, hvoraf 
de vigtigste er indkomst- og ejendomsværdibeskatning, samt grund-
skyld. I 2000 budgetterer den kommunale sektor under ét med skatte-
indtægter på samlet knap 210,1 mia. kr. fordelt med knap 64,6 mia. kr. 
i amtskommunerne, godt 120,8 mia. kr. i primærkommunerne samt 
20,3 mia. kr. og 4,5 mia. kr. i hhv. Københavns og Frederiksberg 
Kommuner.  

I tabel 2.3.1. er de budgetterede kommunale skatteindtægter fordelt på 
skattetyper. 

Tabel 2.3.1.    Den kommunale sektors budgette- 
                        rede skatteindtægter i 2000 
Mill. kr. Amts- 

kommuner 
Primær- 
kommuner 

Køben- 
havn 

Frede- 
riksberg 

Hele 
landet 

Forskudsbeløb (1) 57.908 103.868 16.998 4.042 182.816 

Afregning skråt skatteloft -100 -82 0 0 -182 

Afregn. vedr. tidl. år (2) 47 -692 -82 -22 -749 

Selskabsskat 0 2.902 751 51 3.704 

Afg. af pensionsordninger 0 1.708 104 39 1.851 

Grundskyld 4.085 5.690 1.365 189 11.329 

Ejendomsværdiskat 2.483 4.979 319 122 7.903 

Øvrige skatter (3) 147 2.399 857 71 3.474 

Skatteindtægter i alt  64.570 120.772 20.312 4.492 210.146 
1) Forskudsbeløb af indkomstskat vedrørende selvangivne indkomster og forskudsbeløb  
    af ligningsprovenu. 
2) Afregning vedrørende tidligere år består af ”Afregning vedr. 1998”, ”Afregning af  
    indkomstskatterestancer”, ” Kommunal andel af inddrevne indkomstskatterestancer” og 
    ”Afregning vedr. tidligere år”. (En opsplitning findes i bilag 24). 
3) Inkl. efterregulering af selskabsskat. For Frederiksberg Kommune er brandbidrag også 

medregnet under øvrige skatter. 



Budget 2000  
 

29 

Indkomstskatten udgør i 2000 182,8 mia. kr. svarende til 87 pct. af 
den kommunale sektors samlede skatteindtægter. For amtskommuner-
ne og primærkommunerne udgør forskudsbeløb af indkomstskat hhv. 
89,7 pct. og 86,0 pct. af de samlede skatteindtægter og for Køben-
havns og Frederiksberg Kommuner er andelene hhv. 83,7 pct. og 89,9 
pct.  

I forhold til budget 1999 budgetteres der i 2000 med et merprovenu i 
de samlede forskudsbeløb på ca. 3,1 mia. kr. fordelt med ca. 1,6 mia. 
kr. i primærkommunerne, ca. 1,1 mia. kr. i amtskommunerne, 0,2 mia. 
kr. i Københavns Kommune og godt 0,2 mia. kr. i Frederiksberg 
Kommune. Provenustigningerne kan skyldes såvel højere beskat-
ningsgrundlag som større udskrivningsprocenter, jf. senere i dette af-
snit. 

En del af merskatteprovenuet som følge af skatteforhøjelsen bliver i et 
vist omfang modsvaret af en kommunal medfinansiering vedrørende 
det skrå skatteloft. Baggrunden herfor er, at den kommunale sektor 
siden 1994 har medfinansieret en del af nedslaget i topskatten for bor-
gere, hvis marginalskat overstiger det skrå skatteloft jf. senere i afsnit 
2.3.1. 

Amtskommunerne budgetterer i 2000 med en udgift på 100 mill. kr. 
som følge af det skrå skatteloft, mens de i budget 1998 og 1999 bud-
getterede med udgifter på hhv. godt 579 mill. kr. og 41 mill. kr. Pri-
mærkommunerne budgetterer i 2000 med udgifter på 82 mill. kr. mod 
godt 238 mill. kr. og 40 mill. kr. i 1998 og 1999. Københavns og Fre-
deriksberg Kommuner budgetterer ikke med udgifter som følge af det 
skrå skatteloft i 2000. Udviklingen i de budgetterede tab som følge af 
det skrå skatteloft skal ses i sammenhæng med den ændrede medfi-
nansieringsordning fra 1999, jf. afsnit 2.3.1 

Primærkommunerne og Københavns og Frederiksberg Kommuner 
regner i budget 2000 med at have negative afregninger af skatter ved-
rørende tidligere år på hhv. 692 mill. kr., 82 mill. kr. og 22 mill. kr., 
hvorimod amtskommunerne budgetterer med at modtage 47 mill. kr. i 
afregninger af skatter vedrørende tidligere år.  
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På selskabsskatteområdet budgetterer primærkommunerne i 2000 med 
et provenu på 2,9 mia. kr. svarende til 2,4 pct. af de samlede skatteind-
tægter. I forhold til budget 1999 er dette en stigning på 0,3 mia. kr. 
Københavns og Frederiksberg Kommuner budgetterer med selskabs-
skatteprovenuer på hhv. 751 mill. kr. og 51 mill. kr., hvilket er ensbe-
tydende med en stigning i forhold til budget 1999 på 117 mill. kr. for 
Københavns Kommune og et fald på 6 mill. kr. for Frederiksberg 
Kommune (løbende priser). Udviklingen i indtægterne på selskabskat-
teområdet skal ses i sammenhæng med de ændrede regler på området 
jf. i øvrigt afsnit 2.3.1. 

Afgifter af pensionsordninger m.v. udgør en relativt lille indtægtskilde 
for den kommunale sektor på under 1 pct. Primærkommunerne bud-
getterer i 2000 med en andel af disse afgifter på godt 1,4 pct. af de 
samlede skatteindtægter, svarende til 1,7 mill. kr. For Københavns og 
Frederiksberg Kommuner er andelene henholdsvis 0,5 pct. og 0,9 pct., 
svarende til 104 mill. kr. og 39 mill. kr. Amtskommunerne har ikke 
mulighed for at budgettere med indtægter herfra. 

Grundskylden udgør ligesom de tidligere år den næststørste kommu-
nale indtægtskilde i budget 2000. Amtskommunerne har budgetteret 
grundskyldsprovenuet til knap 4,1 mia. kr. svarende til 6,3 pct. af de 
samlede skatteindtægter. For primærkommunerne er provenuet fra 
grundskyld i budget 2000 budgetteret til knap 5,7 mia. kr. svarende til 
ca. 4,7 pct. af de samlede skatteindtægter. Grundskyldsprovenuet ud-
gør knap 1,4 mia. kr. eller 6,7 pct. af de samlede skatteindtægter for 
Københavns Kommune og 189 mill. kr. eller 4,2 pct. af de samlede 
skatteindtægter for Frederiksberg Kommune. Den kommunale sektor 
under ét  budgetterer i forhold til budget 1999 med en provenustigning 
fra grundskyld på ca. 0,9 mia. kr. (løbende priser). Provenustigninger-
ne kan forklares dels ved højere grundskyldpromiller i forhold til 1999 
og dels ved højere budgetterede afgiftspligtige grundværdier jf. senere 
i dette afsnit. 

Som noget nyt skal den kommunale sektor fra og med budget 2000 
budgettere med et ejendomsværdiskatteprovenu.  
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Ejendomsværdiskatten er en kommunal ejendomsskat, som blev ind-
ført som et led i Pinsepakken fra foråret 1998. Skatten har hidtil været 
opkrævet via forskudskatten som skat af lejeværdi af egen bolig, og 
omfatter de samme boliger, som hidtil har været omfattet af lejevær-
dibeskatningen. Ejendomsværdiskattepromillen er ved lov fastsat til 
10 promille, dog er promillen for ejendomme, der er vurderet til over 
2,15 mill. kr. fastsat til 30 promille af den andel, der ligger over 2,15 
mill. kr. Endvidere gælder der på flere områder - hvor særlige forhold 
gør sig gældende - en nedsat promillesats. Provenuet af ejendomsvær-
diskatten tilfalder primærkommunerne med 2/3 og amtskommunerne 
med 1/3. 

Ejendomsværdiskatten udgør den tredje største andel af de kommuna-
le skattekilder, med i alt 7,9 mia. kr. eller 3,8 pct. af de samlede kom-
munale skatteindtægter. Amtskommunerne har for 2000 budgetteret 
med et ejendomsværdiskatteprovenu på 2,5 mia. kr., mens primær-
kommunerne budgetterer med et provenu på 5,0 mia. kr. Idet prove-
nuet af ejendomsværdiskatten tilfalder primærkommunerne med 2/3 
og amtskommunerne med 1/3, kan det således konkluderes, at der 
under ét er overensstemmelse mellem primærkommunernes forvent-
ning og amtskommunernes forventninger til provenuet af ejendoms-
værdiskatten. Der har således heller ikke for den kommunale sektor 
under ét været store afvigelser mellem det statsgaranterede ejendoms-
værdiprovenu og det budgetterede provenu. Amtskommunerne har 
budgetteret med 19 mill. kr. over det statsgaranterede provenu, mens 
primærkommunerne har budgetteret med 51 mill. kr. over det statsga-
ranterede provenu. (Af figur 4 i sektion 1 fremgår en opgørelse på 
kommuneniveau). Københavns og Frederiksberg Kommuner har bud-
getteret med hhv. 319 mill. kr.  og 122 mill. kr., hvilket er i alt 20 mill. 
kr. og 13 mill. kr. over det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.  

Ud over ovenstående nævnte skattekilder har kommunerne en række 
mindre skattekilder, i form af dækningsafgifter, afregning af selskabs-
skat vedr. 1998, afregning af anden skat pålignet visse indkomster, 
budgetterede øvrige skatter og afgifter samt budgetterede efterregule-
ringer af øvrige skatter og afgifter. Disse skatter er i tabellen samlet 
under titlen ”øvrige skatter”. For Frederiksberg Kommune er det sær-
lige brandbidrag også medregnet under ”øvrige skatter”.  
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Den kommunale sektor har i 2000 under ét budgetteret med knap 3,5 
mia. kr. i indtægt fra øvrige skatter, således at denne gruppe af skatter 
tilsammen udgør 1,7 pct. af den kommunale sektors skatteindtægter. 
De øvrige skatter fordeler sig med 147 mill. kr. for amtskommunerne, 
knap 2,4 mia. kr. for primærkommunerne, 857 mill. kr. for Køben-
havns Kommune og 71 mill. kr. for Frederiksberg Kommune. De stør-
ste ’poster’ under øvrige skatter udgøres af dækningsafgifterne, der i 
alt udgør 1,1 pct. af de samlede kommunale skatteindtægter. Provenu-
et af dækningsafgiften er for budget 2000 fordelt på amtskommuner-
ne, primærkommunerne og Københavns og Frederiksberg Kommuner 
med hhv. 148 mill. kr., 1.466 mill. kr., 734 mill. kr. og 63 mill. kr.  

Af tabel 2.3.2.1., der viser de budgetterede skatteændringer vedrøren-
de indkomstskat og grundskyldspromille fra 1999 til 2000, fremgår 
det, at den gennemsnitlige udskrivningsprocent for den kommunale 
sektor under ét er steget med 0,19 procentpoint. Væksten i udskriv-
ningsprocenten fordeler sig med 0,09 procentpoint på amtskommu-
nerne, 0,1 procentpoint på primærkommunerne og 1,2 procentpoint 
for Frederiksberg Kommune, mens Københavns Kommune igen i 
2000 holder udskrivningsprocenten i ro.  

Under ét har amtskommunerne øget udskrivningsprocenten fra 11,46 i 
1999 til 11,55 i 2000. Dette sammenholdt med en forventet vækst i 
udskrivningsgrundlaget på 1,1 pct. budgetteres til at give et merprove-
nu i forhold til 1999 på knap 1,1 mia. kr., hvoraf knap 0,5 mia. kr. kan 
tilskrives selve skattestigningen, mens resten hidrører fra det større 
udskrivningsgrundlag. 

Amtskommunernes grundskyldspromille er ved lov fastsat til 10, dog 
er grundskyldspromillen for landbrugsejendomme o.lign. ved lov ned-
sat til 5,7 promille. Den budgetterede provenustigning på 307 mill. kr. 
skyldes således alene større budgetterede grundværdier. 
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Tabel 2.3.2.1.  Ændringer i budgetteret 
                        skatteudskrivning fra 1999 til 2000 
Mill. kr. (løbende priser) / 
pct.  

Amts- 
kommuner

Primær- 
kommuner

Køben- 
havn 

Frede- 
riksberg 

Hele 
landet 

Indkomstskat:      

Udskrivningspct. 1999 11,46 20,47 31,70 29,60 31,85 

Udskrivningspct. 2000 11,55 20,57 31,70 30,80 32,04 

Ændring i udskrivningspct. 
1999-2000 

0,09 0,10 0,00 1,20 0,19 

Relative vækst i udskriv-
ningsgr.lag 1999-2000 1) 

1,1 1,0 1,1 2,2 1,1 

Provenustigning 1999-
2000  

1.088 1.558 190 242 3.078 

Grundskyld:      

Grundskyldspromille 1999 10,00 13,13 36,00 27,00 24,29 

Grundskyldspromille 2000 10,00 13,28 34,00 27,00 24,25 

Ændring i grundskylds-
promille 1999-2000 

0,00 0,15 -2,00 0,00 0,04 

Relative vækst i afg.pligt. 
grundværdier 1999-2000 

7,5 8,7 8,7 6,7 8,7 

Provenustigning 1999-
2000  

307 499 36 12 853 

Samlet beskatning:      

Beskatningsniveau 1999 11,46 20,45 32,70 29,98 32,01 

Beskatningsniveau 2000 11,54 20,47 32,50 31,07 32,02 

Ændring i beskatnings-
niveau 1999-2000 

0,08 0,02 -0,20 1,09 0,01 

1)  Udskrivningsgrundlaget er opgjort  inkl. ligningsprovenu. 
2)  Opgørelsesmedtoden for beskatningsgrundlaget er ændret fra og med 2000, jf. sidst i dette  

afsnit. 

Primærkommunerne budgetterer for 2000 med en gennemsnitlig 
kommunal udskrivningsprocent på 20,57 pct., mod 20,47 i 1999. Stig-
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ningen i udskrivningsprocenten giver sammen med en stigning i ud-
skrivningsgrundlaget på 1,0 pct. i forhold til 1999 et merprovenu af 
indkomstskatter på knap 1,6 mia. kr. Selve skattestigningen udgør 
godt 0,5 mia. kr. af merprovenuet, mens resten kan tilskrives det større 
udskrivningsgrundlag. 

Primærkommunerne har i gennemsnit sat grundskyldspromillen op fra 
13,13 promille i 1999 til 13,28 promille i 2000. Dette sammenholdt 
med en forventet stigning i grundværdierne på ca. 8,7 pct. budgetteres 
i primærkommunerne til at give et merprovenu på knap 0,5 mia. kr., 
hvoraf godt 64 mill. kr. kan forklares alene ved den højere grund-
skyldspromille.  

Mens de øvrige kommunegrupper har øget udskrivningsprocenten fra 
1999 til 2000, har Københavns Kommune holdt en uændret skattepro-
cent på 31,70. Kommunen budgetterer dog, på trods af at udskriv-
ningsprocenten holdes i ro ligesom de øvrige kommuner med en stig-
ning i provenuet vedrørende indkomstskatten. Stigningen i provenuet 
forventes at udgøre 190 mill. kr. i forhold til 1999, idet der forventes 
en vækst i udskrivningsgrundlaget på 1,1 pct.  

Københavns Kommune har i 2000 sat grundskyldpromillen ned fra 36 
til 34, som følge af at overgangsordningen med afskaffelse af det sær-
lige brandbidrag er udløbet. Overgangsordningen indebar, at kommu-
nen ekstraordinært fik dispensation til at hæve grundskyldspromillen 
fra 34 i 1997 til henholdsvis 38 i 1998, og 36 i 1999. Københavns 
Kommune budgetterer, på trods af at grundskyldspromillen er nedsat 
med 2 promillepoint, med en provenustigning på 36 mill. kr. i grund-
skyld, idet der er budgetteret med en vækst i de afgiftspligtige grund-
værdier på 8,7 pct. i forhold til 1999.  

Frederiksberg Kommune der indtil 2000 har haft den samme udskriv-
ningsprocent siden 1997 - har hævet udskrivningsprocenten fra 29,60 i 
1999 til 30,80 i 2000. Kommunen budgetterer med en stigning i ind-
komstskatteprovenuet fra 1999 til 2000 på 242 mill. kr., heraf stam-
mer de 154 mill. kr. alene fra stigningen i udskrivningsprocenten. 
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Frederiksberg Kommune har holdt en uændret grundskyldspromille i 
2000, hvorfor det forventede merprovenu på 12 mill. kr. alene kan 
tilskrives den forventede vækst i grundværdierne (6,7 pct.).  

Ved udligningen af forskelle i skattegrundlag tages der udgangspunkt 
i et beskatningsgrundlag, der opgøres som et sammenvejet udtryk for 
den del af kommunernes skattegrundlag, der omfatter personskatter og 
grundskyld. Beskatningsgrundlaget er for primærkommunerne define-
rettet som udskrivningsgrundlaget tillagt 7,0 pct. af de afgiftspligtige 
grundværdier og provenuet af kommunens andel af ejendomsværdi-
skat divideret med udskrivningsprocenten for beregningsåret. For 
amtskommunerne er beskatningsgrundlaget defineret som udskriv-
ningsgrundlaget tillagt det budgetterede grundskyldsprovenu omreg-
net til udskrivningsgrundlag og amtskommunernes andel af ejen-
domsværdiskat divideret med udskrivningsprocenten for beregnings-
året. Ved at sammenholde beskatningsgrundlaget med den samlede 
udskrivning af indkomstskatter og grundskyld kan der opgøres et be-
skatningsniveau. 

Opgørelsen af beskatningsgrundlaget er ændret fra og med 2000. Før 
2000 blev beskatningsgrundlaget opgjort eksklusiv det beregnede be-
skatningsgrundlag vedrørende ejendomsværdi, og de afgiftspligtige 
grundværdier blev alene vægtet med 6,5 pct. i opgørelsen for primær-
kommunerne. Ændringen i beskatningsniveauet fra 1999 til 2000 skal 
derfor ses i lyset af den ændrede opgørelsesmetode.   

Det gennemsnitlige samlede kommunale beskatningsniveau er fra 
1999 til 2000 steget med 0,01 procentpoint. Bortset fra Københavns 
Kommune, der har et fald i beskatningsniveauet på 0,20 procentpoint, 
er der i de øvrige kommuner en stigning i beskatningsniveauet fra 
1999 til 2000. Stigningen udgør for amtskommunerne og primær-
kommunerne hhv. 0,08 procentpoint og 0,02 procentpoint, mens den 
for Frederiksberg Kommune er noget højere, nemlig 1,09 procentpo-
int.  
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2.3.1 Indkomst- og ejendomsværdiskat 

Forskudsbeløb af ejendomsværdiskat samt kommunal indkomst-
skat vedrørende selvangivne indkomster og ligningsforhøjelser. 

Som det har været tilfældet siden 1996, har den kommunale sektor 
også for 2000 skullet budgettere med et forskudsbeløb af kommunal 
indkomstskat vedrørende de selvangivne indkomster samt et for-
skudsbeløb vedrørende ligningsprovenu. Som noget nyt skal den 
kommunale sektor fra og med budget 2000 herudover også budgettere 
med et forskudsbeløb for ejendomsværdiskat. Der budgetteres ikke 
med ligningsprovenu vedrørende ejendomsværdiskatterne. 

Forskudsbeløbene vedrørende indkomst- og ejendomsværdiskat bliver 
løbende udbetalt til kommunerne og amtskommunerne ved tolvtedels-
rater fra Told og Skat i 2000. I 2002 vil der, for de kommuner og 
amtskommuner, der har valgt et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, 
blive foretaget en efterregulering af forskudsbeløbene på baggrund af 
de faktiske indkomster. For de kommuner og amtskommuner, der har 
valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, vil der udelukkende 
blive foretaget en efterregulering af forskudsbeløbet vedrørende lig-
ningsprovenuet. 

Som det fremgår af tabel 2.3.1. udgør det samlede forskudsbeløb af 
kommunale og amtskommunale indkomstskatter i budget 2000 godt 
182,8 mia. kr. Heraf vedrører ca. 182,1 mia. kr. de budgetterede selv-
angivne indkomster, mens det budgetterede ligningsprovenu udgør 
knap 0,8 mia. kr. eller ca. 0,41 pct. af det samlede forskudsbeløb. 
Ejendomsværdiskatten udgør i alt for hele den kommunale sektor 7,9 
mia. kr.  

For amtskommunerne udgør det samlede forskudsbeløb ca. 57,9 mia. 
kr. Heraf udgør forskudsbeløb af selvangivne indkomster godt 57,7 
mia. kr., mens forskudsbeløb af ligningsprovenu i amtskommunerne 
for 2000 er budgetteret til knap 0,2 mia. kr., hvilket er ca. 0,37 pct. af 
de samlede forskudsbeløb vedrørende indkomstskat. Ejendomsværdi-
skatteprovenuet er for amtskommunerne budgetteret til 2,5 mia. kr. 



Budget 2000  
 

37 

Primærkommunerne budgetterer i 2000 med et forskudsbeløb på i alt 
103,9 mia. kr., beløbet fordeles med knap 103,4 mia. kr. på forskuds-
beløb af selvangivne indkomster og 0,5 mia. kr. på forskudsbeløb af 
ligningsprovenu, svarende til 0,44 pct. Ejendomsværdiskatteprovenuet 
udgør for primærkommunerne 5,0 mia. kr. 

I Københavns og Frederiksberg Kommuner budgetteres forskudsbelø-
bene af indkomstskat til henholdsvis 17,0 mia. kr. og 4,0 mia. kr. Her-
af udgør forskudsbeløbene vedrørende ligningsprovenu henholdsvis 
64 mill. kr. og 17 mill. kr., svarende til andele af de samlede forskuds-
beløb vedrørende indkomstskat på henholdsvis 0,38 pct. og 0,41 pct. 
Københavns og Frederiksberg Kommuner budgetterer for 2000 med et 
ejendomsværdiskatteprovenu på hhv. 319 mill. kr. og 122 mill. kr.  

Der er i alt 13 primærkommuner og én amtskommune der har valgt 
ikke at budgettere med et forskudsbeløb af ligningsprovenuet for 
2000. Otte af disse primærkommuner og amtskommunen har valgt det 
statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2000.  

Det skrå skatteloft 

Hvis summen af den amts- og primærkommunale udskrivningsprocent 
sammenlagt med skattesatserne for bund-, mellem- og topskat udgør 
mere end 59 pct., nedsættes satsen for beregningen af topskatten med 
forskellen mellem summen af skatteprocenterne og skatteloftet. Ned-
sættelsen vil således i 2000 have virkning i primærkommuner, hvor 
den samlede primærkommunale og amtskommunale skat overstiger 
31,0 pct., mod hhv. 30,5 pct. i 1999 og 29,0 pct. i 1998. Baggrunden 
herfor er, at der i forbindelse med Pinsepakken er sket en forhøjelse af 
det skrå skatteloft fra 58 pct. til 59 pct., samtidig med at den statslige 
bundskat nedsættes. Bundskatten nedsættes i perioden 1998-2000 med 
0,5 procentpoint årligt og i perioden 2000-2002 med 0,75 procentpoint 
årligt. I 2000 er bundskatten således nedsat fra 7,5 pct. til 7 pct. I for-
bindelse med nedsættelsen af den statslige bundskat vil grænsen for 
udskrivningsprocenten, som udløser nedsættelsen være stigende, jf. 
tabellen nedenfor. 
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Tabel 2.3.3.                Det skrå skatteloft  
 1998 1999 2000 2001 2002 

Samlet kommunal og amtskom-
munal udskrivningsprocent som 
udløser det skrå skatteloft 

>29,0 > 30,5 > 31,0 > 31,75 >32,50 

Antal primærkommuner omfattet 
af skrå skatteloft 269 257 247   

Som det fremgår af tabel 2.3.3. er 247 primærkommuner i 2000, mod 
257 primærkommuner i 1999, omfattet af det skrå skatteloft. For 2000 
svarer det til, at 790.000 personer, eller 88 pct. af samtlige topskattey-
dere er omfattet af nedslaget i topskatten, mod 825.000 personer eller 
90 pct. af topskatteyderne i 1999. Provenutabet, som følge af det skrå 
skatteloft, udgør i 2000 ca. 0,9 mia. kr., mod ca. 1,1 mia. kr. i 1999. 
Primær- og amtskommunerne er delvist med til at finansiere dette tab 
jf. nedenstående afsnit. 

Kommunernes medfinansiering af det skrå skatteloft 

Ordningen for primær- og amtskommunernes medfinansiering af det 
skrå skatteloft blev ændret fra og med 1999. Den nye medfinansie-
ringsreform gælder for primær- og amtskommuner hvor:  

a) udskrivningsprocenten øges i forhold til 1998, og  

b) hvor den samlede primær- og amtskommunale udskrivningspro-
cent overstiger det aktuelle ”loft” for, hvornår det skrå skatteloft 
vil have virkning i en primærkommune, jf. tabellen ovenfor. 

Af tabel 2.3.4. fremgår det, at 10 amtskommuner og 105 primærkom-
muner er omfattet af medfinansieringen i 2000, hvilket er fem amts-
kommuner og 56 primærkommuner mere end i 1999. Det samlede 
beløb skønnes for 2000 at udgøre 190 mill. kr. fordelt med 104 mill. 
kr. på amtskommunerne og 86 mill. kr. på primærkommunerne. I 1999 
var det samlede beløb knap 96 mill. kr. fordelt med hhv. 56 mill. kr. 
og 40 mill. kr. på amts- og primærkommuner. Den endelige opgørelse 
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af beløbet for 2000 vil blive baseret på en opgørelse af det forskudsre-
gistrerede topskattegrundlag for 2000 og udmeldes til primær- og 
amtskommuner i forbindelse med tilskuds- og udligningsudmeldingen 
pr. 1. juli 2000. 

Tabel 2.3.4.  Den kommunale medfinansiering af 
                      det skrå skatteloft  
mill. kr. (løbende 
priser) 

Amts- 
kommuner 

København og 
Frederiksberg 

Primær- 
kommuner 

Hele 
landet 

Medfinansiering af  
skrå skatteloft  
2000 

 
104,4  

 
0 

 
85,9  

 
190,3 

- antal 10 0 105 115 

Medfinansiering af  
skrå skatteloft  
1999 

 
55,8 
 

 
0 

 
39,9  

 
95,7  

- antal 5 0 49 54 

Afregning vedrørende tidligere år 

Af tabel 2.3.1. fremgik det, at afregninger vedrørende tidligere år for 
den samlede kommunale sektor udgør en udgift på 743 mill. kr. Dette 
beløb dækker bl.a. over, at den samlede kommunale sektor har en net-
toudgift på ca. 644 mill. kr. som følge af afregningen af forskudsbeløb 
vedrørende 1998. Fordelt på de enkelte sektorer udgør afregningen 
vedrørende forskudsbeløb for 1998 indtægter for amtskommunerne på 
samlet 20 mill. kr., mens primærkommunerne, Københavns Kommune 
og Frederiksberg Kommune budgetterer med udgifter på hhv. 580 
mill. kr., 62 mill. kr. og 22 mill. kr.  

Udover forskudsbeløb for 1998 indgår der i gruppen af afregninger 
vedrørende tidligere år en række reguleringsbeløb, afregning af ind-
komstskatterestancer og kommunale andele af inddrevne indkomst-
skatterestancer. Denne andel af afregningerne vedrørende tidligere år 
udgør for den samlede kommunale sektor i 2000 netto en udgift på ca. 
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99 mill. kr. Fordelt på de enkelte sektorer udgør nettobeløbet en ind-
tægt for amtskommunerne og Frederiksberg Kommune på hhv. 27 
mill. kr. og 6 mill. kr., og en udgift for primærkommunerne og Kø-
benhavns Kommune på hhv. 112 mill. kr. og 20 mill. kr.  

Selskabsskat 

Primærkommunerne samt Københavns og Frederiksberg Kommuner 
er berettiget til 13,41 pct. af den selskabskat, der beregnes efter 
selskabskatteloven. Skatten tilfalder den kommune hvor selskabets 
hovedkontor ligger eller hvor selskabet ifølge registreringen i Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen har hjemsted den 5. september i ind-
komståret. Den kommunale andel af selskabsskatten afregnes tre år 
efter indkomståret, som en endelig afregning.  

Som følge af at selskabskatten før 1999 blev afregnet ved forskudsbe-
løb, gælder der for 2000 ud over den endelige afregning en særlig 
overgangsordning på området. For 2000 sker der således en fuld af-
regning af den samlede kommunale andel af selskabsskatten vedrø-
rende indkomståret 1997 uden modregning af forskudsbeløb samt en 
afregning af forskellen mellem de udbetalte forskudsbeløb i 1998 og 
den endelige opgørelse af provenuet.  

For primærkommunerne sker der således i 2000 en afregning af den 
samlede kommunale andel af selskabsskat vedrørende indkomståret 
1997 på 2.902 mill. kr., og en efterregulering af det udbetalte for-
skudsbeløb i 1998 på 687 mill. kr. 

For Københavns og Frederiksberg Kommuner udgør afregningen af 
selskabsskatten for indkomståret 1997 henholdsvis 751 mill. kr. og 51 
mill. kr., mens efterreguleringen af det udbetalte forskudsbeløb for 
1998 udgør henholdsvis 106 mill. kr. og -12 mill. kr.  

2.3.2. Udskrivningsprocenter 

Som tidligere nævnt har såvel amtskommunerne under ét, som pri-
mærkommunerne under ét, hævet den gennemsnitlige udskrivnings-
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procent fra 1999 til 2000. Frederiksberg Kommune har ligeledes hæ-
vet udskrivningsprocenten, mens Københavns Kommune holder ud-
skrivningsprocent uændret fra 1999 til 2000, jf. tabel 2.3.2.  

Under ét budgetterer amtskommunerne med en stigning i udskriv-
ningsprocenten fra 1999 til 2000 på 0,09 procentpoint. Stigningen har 
fundet sted i følgende amtskommuner: Bornholms Amt (0,5 procent-
point), Ribe Amt (0,4 procentpoint), Københavns Amt (0,3 procentpo-
int), Storstrøms Amt (0,2 procentpoint) og Vejle Amt (0,1 procentpo-
int).  

For primærkommunerne viser opgørelsen, at den gennemsnitlige ud-
skrivningsprocent er steget med 0,10 procentpoint fra 1999 til 2000. 
Der er tale om en stigning i udskrivningsprocenten i 67 primærkom-
muner, et fald i fire, mens 202 primærkommuner holder en uændret 
udskrivningsprocent i 2000.  

De seks primærkommuner, der sætter udskrivningsprocenten mest op i 
2000, er Farum Kommune (1,4 procentpoint), Vallensbæk, Kalund-
borg, Slagelse, Ærøskøbing og Allerød Kommuner (alle med 1,0 pro-
centpoint). 

De fire primærkommuner, der sætter udskrivningsprocenten ned i 
2000 er Bov Kommune (-0,3 procentpoint), Hundested og Ballerup 
Kommuner (begge -0,2 procentpoint) og Nørre-Djurs Kommune (-0,1 
procentpoint). 

Bestemmende for om den enkelte borger skal betale mere eller mindre 
i skat (her bortses der fra statsskatten) i 2000 i forhold til 1999, af-
hænger af summen af primærkommune-, amtskommune- og kirkeskat-
ten. Den samlede skatteudskrivning hertil er for hele landet steget fra 
32,68 pct. i 1999 til 32,89 pct. i 2000, dvs. med 0,21 procentpoint 

Den samlede kirkeskatteprocent udgør i 2000 0,85 pct., mod 0,83 pct. 
i 1999. Kirkeskatten er fra 1999 til 2000 sat op i 89 kommuner, mens 
den er sat ned i otte. 178 kommuner holder kirkeskatten uændret. Ni-
veauerne for og udviklingen i summerne af primærkommune-, amts-
kommune- og kirkeskat er illustreret i figur 1 og 2 i sektion 1. 
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Tabel 2.3.5. Kommune-, amtskommune- og kirke-
skat i 2000. 

Pct. 
Primærkom-
munale ud-
skrivningspct.

Amtskommu-
nale udskriv-
ningspct. 

Kirkeskat-
tepct. I alt 

De 5 højeste summer af kommune-, amtskommune- og kirkeskatteprocenter  

Tornved  22,80   12,00 1,05 35,85 

Ravnsborg 22,50 12,00 1,30 35,80 

Nakskov 22,30 12,00 1,05 35,35 

Bogense 22,10 12,00 1,17 35,27 

Åkirkeby 22,50 11,70 1,00 35,20 

De 5 laveste summer af kommune-, amtskommune- og kirkeskatteprocenter  

Holmsland 15,50 11,00 1,00 27,50 

Hørsholm 17,00 11,60 0,50 29,10 

Fanø 17,00 11,70 1,12 29,82 

Lejre 17,90 11,50 0,90 30,30 

Hedensted 18,50 11,00 0,96 30,46 

De 5 største samlede stigninger fra 1999 til 2000. 

Farum 19,90   (1,40) 11,60   (0,00) 0,68   (0,00) 32,18   (1,40) 

Vallensbæk 20,90   (1,00) 11,70   (0,30) 0,49   (0,02) 33,09   (1,32) 

Kalundborg 20,20   (1,00) 12,00   (0,00) 0,86   (0,05) 33,06   (1,05) 

Stevns 21,30   (0,80) 12,00   (0,20) 1,30   (0,05) 34,60   (1,05) 

Sorø 21,70   (0,90) 12,00   (0,00) 1,15   (0,14) 34,85   (1,04) 

Af tabel 2.3.5. fremgår det hhv., i hvilke fem primærkommuner den 
samlede kommunale skatteprocent (summen af primærkommune-, 
amtskommune- og kirkeskatteprocenten) er højest og lavest, samt i 
hvilke fem primærkommuner stigningen i den samlede kommunale 
skatteprocent har været størst (procentpoints-stigningerne er vist i pa-
rentes). Af tabellen ses det bl.a., at Tornved Kommune har den højeste 
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skat på samlet 35,85 pct., mens Holmsland Kommune har den laveste 
skat på samlet 27,50 pct. Den største samlede skattestigning finder i 
2000 sted i Farum Kommune, hvor skatteprocenten stiger med i alt 1,4 
procentpoint. 

2.3.3. Udskrivningsgrundlag 

Primær- og amtskommunerne, samt Københavns og Frederiksberg 
Kommuner kan vælge mellem to forskellige metoder ved budgetlæg-
ningen af den kommunale indkomstbeskatning. Det er den enkelte 
kommune frit for at vælge mellem at selvbudgettere skattegrundlaget 
eller at lægge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag til grund for 
skatteudskrivningen. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag ud-
meldes fra Indenrigsministeriet til kommunerne i juni måned, således 
at kommunerne er bekendt med dette forud for budgetlægningen. For 
de kommuner, der vælger et statsgaranteret udskrivningsgrundlag, vil 
der som hovedregel ikke ske en efterfølgende regulering af skat eller 
udligning og andel af statstilskud m.m., idet eventuelle efterfølgende 
reguleringer betales af eller tilfalder staten. 

Garantien omfatter alene udskrivningsgrundlaget vedrørende de selv-
angivne indkomster i kommunen, således at provenuet af kommunens 
ligningsindsats tilgår kommunen ved en særskilt afregning. For bud-
getåret kan kommuner, der vælger et statsgaranteret udskrivnings-
grundlag, forskudsanmelde et ligningsprovenu på op til 1 pct. af ind-
komstskatteprovenuet af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. 

Af tabel 2.3.6. fremgår de - i juni måned af Indenrigsministeriet - ud-
meldte statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kommunerne, samt 
de af kommunerne vedtagne budgetterede udskrivningsgrundlag. Det 
fremgår, at den kommunale sektor under ét for 2000 har budgetteret 
udskrivningsgrundlaget vedrørende de selvangivne indkomster ca. 1,5 
mia. kr. højere end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. I 1999 
budgetterede den kommunale sektor under ét med et udskrivnings-
grundlag, der var ca. 3,2 mia. kr. (løbende priser) større end det stats-
garanterede udskrivningsgrundlag.  
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Tabel 2.3.6. Statsgaranteret og budgetteret ud-  
                    skrivningsgrundlag  budget 2000  
Mia. kr. 
 

Amts- 
kommuner 

Primær- 
kommuner 

Køben- 
havn 

Frede- 
riksberg 

Hele 
landet 

Statsgaranteret ud-
skrivningsgrundlag 

498,5 500,4 54,4 13,0 567,8 

Budgetteret 
udskr.grl. vedr. selv-
angivne indkomster 

499,7 502,8 53,4 13,1 569,3 

Budgetteret udskriv-
ningsgrundlag i alt 

501,4 505,0 53,6 13,1 570,6 

For de enkelte sektorer fremgår det, at amtskommunerne budgetterer 
udskrivningsgrundlaget vedrørende de selvangivne indkomster ca. 1,2 
mia. kr. højere end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, mod 
1,5 mia. kr. (løbende priser) i 1999. Forskellen mellem udskrivnings-
grundlaget vedrørende de selvangivne indkomster og det statsgarante-
rede udskrivningsgrundlag er således lavere i 2000 end i 1999. Faldet i 
afvigelsen mellem udskrivningsgrundlagene skal ses i lyset af, at 13 
amtskommuner i 2000, mod seks amtskommuner i 1999 har valgt selv 
at skønne over udskrivningsgrundlaget i 1999. De selvbudgetterende 
amtskommuners andel af det samlede udskrivningsgrundlag udgør 
godt 99 pct. i 2000 mod 44 pct. i 1999.   

Primærkommunernes budgetterede udskrivningsgrundlag vedrørende 
de selvangivne indkomster er ca. 2,4 mia. kr. højere end det statsga-
ranterede udskrivningsgrundlag, mod 3,3 mia. kr. (løbende priser) i 
1999. For primærkommunerne er forskellen mellem kommunernes 
budgetterede udskrivningsgrundlag vedrørende de selvangivne ind-
komster og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag således faldet 
fra 1999 til 2000. I modsætning til amtskommunerne er der dog for-
holdsvis flere primærkommuner, der har valgt det statsgaranterede 
udskrivningsgrundlag i 2000 end i 1999. Der er i alt 124 primærkom-
muner, der har valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2000, 
mens 149 har valgt at selvbudgettere, - den tilsvarende fordeling for 
1999 var hhv. 110 og 163 primærkommuner. På trods af at antallet af 
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primærkommuner, der har valgt et statsgaranteret udskrivningsgrund-
lag er steget, udgør de selvbudgetterende primærkommuners udskriv-
ningsgrundlag en større andel af det samlede primærkommunale ud-
skrivningsgrundlag i 2000 end i 1999. Andelen af selvbudgetterende 
primærkommuners udskrivningsgrundlag er således steget fra ca. 57 
pct. til ca. 59 pct. af det samlede udskrivningsgrundlag. For en over-
sigt over forholdet mellem det statsgaranterede udskrivningsgrundlag 
og det af primærkommunerne budgetterede udskrivningsgrundlag på 
kommuneniveau henvises endvidere til figur 3 i den indledende sekti-
on. 

Københavns og Frederiksberg Kommuner har begge valgt et selvbud-
getteret udskrivningsgrundlag for 2000, der er hhv. 972 mill. kr. høje-
re og 38 mill. kr. lavere end garantien. Sidste år havde Københavns 
Kommune valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, mens Fre-
deriksberg Kommune ligeledes havde valgt selv at budgettere ud-
skrivningsgrundlaget for budget 1999. 

2.3.4. Ejendomsskat 

Det kommunale provenu af ejendomsskatter udgøres af ejendomsvær-
dibeskatning, grundskyld samt dækningsafgifter af erhvervsejendom-
me og offentlige ejendomme. De samlede kommunale indtægter af 
disse ejendomsskatter udgør for budget 2000 21,6 mia. kr., heraf 
stammer godt 52 pct. og knap 37 pct. fra hhv. den kommunale grund-
skyld og den kommunale ejendomsværdiskat. 

Primær- og amtskommunerne, samt Københavns og Frederiksberg 
Kommuner har ligesom for indkomstskatterne mulighed for at vælge 
mellem statsgaranti eller selvbudgettering ved budgetlægningen af 
ejendomsværdiskatten. Ved budgetlægningen for ejendomsværdiskat-
ten er det dog provenuet af skatten og ikke udskrivningsgrundlaget 
(som det er ved budgetlægningen af  indkomstskatten), som kommu-
nerne og amtskommunerne kan vælge en statsgaranteret eller en selv-
budgetteret indtægt af. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering 
er bindende for kommunerne og amtskommunerne og gælder for alle 
de områder, der er omfattet af ordningen. En kommune kan således 
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eksempelvis ikke vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og så 
selv budgettere ejendomsværdiskatteprovenuet. 

Den kommunale sektor budgetterer under ét med i alt 7,9 mia. kr. i 
provenu fra ejendomsværdiskatten. Af tabel 2.3.7.1. fremgår det, at 
amtskommunerne for 2000 har budgetteret med et ejendomsværdi-
skatteprovenu på 2,5 mia. kr. mens primærkommunerne budgetterer 
med et provenu på 5,0 mia. kroner, hvilket svarer til en afvigelse mel-
lem det statsgaranterede provenu og det budgetterede provenu på 19 
mill. kr. og 51 mill. kr. for hhv. amts- og primærkommunerne. Kø-
benhavns og Frederiksberg Kommuner har budgetteret med hhv. 319 
mill. kr. og 122 mill. kr., hvilket er i alt knap 20 mill. kr. og 13 mill. 
kr.  over det statsgaranterede provenu.  

Tabel 2.3.7.1. Statsgaranteret og budgetteret 
provenu af ejendomsværdiskat for budget 2000  
Mill. kr. 
 

Amts- 
kom. 

Primær- 
kom. 

Køben-
havn 

Frede- 
riksberg 

Hele 
landet 

Statsgarant. provenu 2.464,0 4.928,0 299,1 109,2 7.800,3 

Budgetteret provenu 2.483,0 4.979,0 319,0 122,0 7.903,0 

Den amtskommunale grundskyldspromille er ved lov fastsat til 10 
promille. For ejendomme benyttet til landbrug o.lign. er promillen dog 
ved lov fastsat til 5,7. 

Grundskyldspromillen i primærkommunerne (ekskl. Københavns og 
Frederiksberg Kommuner) er under ét steget fra 13,13 i 1999 til 13,28 
i 2000, svarende til en stigning på 0,15 promillepoint. For 1999 og 
2000 er der ved lov fastsat et loft på 8 promille for den primærkom-
munale grundskyld af produktionsjord (lov nr. 211 af 9. april 1999). 
Primærkommunerne kompenseres via et statstilskud individuelt for 
provenutabet som følge af dette loft. Kommuner der forhøjer grund-
skyldspromillen fra 1999 til 2000, kompenseres for 2000 dog kun med 
et tilskud, der svarer til den nedsættelse af grundskyld af produktions-
jord, der skulle have været givet, hvis grundskyldspromillen for 1999 
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også havde været gældende for 2000. I 2000 er der 206 kommuner, 
der kompenseres for provenutabet som følge af loftet over grund-
skyldspromillen på produktionsjord. I 1999 var der tilsvarende 207 
kommuner, der blev kompenseret.  

I 2000 har 35 primærkommuner haft en stigning i grundskyldspromil-
len. Den største stigning i grundskyldpromillen har fundet sted i Ska-
gen Kommune, hvor promillen er steget 9,00 promillepoint fra et ni-
veau på 15,00 promille i 1999 til 24,00 promille i 2000. De næststør-
ste stigninger har fundet sted i Sorø, Nexø og Åkirkeby kommuner, 
hvor grundskyldspromillen er sat op med 6,00 promillepoint.  

Københavns Kommune har i 2000 sat grundskyldspromillen ned fra 
36 til 34 (dette fald skal ses i sammenhæng med udløbet af over-
gangsordningen med afskaffelse af det særlige brandbidrag, jf. sidst i 
dette afsnit), mens Frederiksberg Kommune har holdt en uændret 
promille på 27. 

Niveauerne for og udviklingen i de kommunale grundskyldspromiller 
er illustreret i figurerne 5 og 6 i sektion 1. 

Den kommunale sektor under ét har for 2000 budgetteret med et pro-
venu fra dækningsafgifter på godt 2,4 mia. kr. Der er budgetteret med 
dækningsafgifter fra erhvervsejendomme på godt 1,5 mia. kr. Dæk-
ningsafgifter fra statslige ejendommes grundværdier udgør 190 mill. 
kr., mens afgiften fra andre offentlige ejendommes grundværdier ud-
gør godt 197 mill. kr. og fra offentlige ejendommes forskelsværdi 478 
mill. kr. Provenuerne af de forskellige typer af dækningsafgifter frem-
går af tabel 2.3.7.2.  

Det største provenu vedrørende dækningsafgifter stammer fra dæk-
ningsafgifter af erhvervsejendommes forskelsværdi, som udgør godt 
64 pct. af alle dækningsafgifter for den kommunale sektor under ét. 
For primærkommunerne udgør provenuet fra erhvervsejendomme 1,1 
mia. kr., mens Københavns og Frederiksberg Kommuner budgetterer 
med provenuer på henholdsvis 425 mill. kr. og 25 mill. kr. i 2000. 
Primærkommunerne samt Københavns og Frederiksberg Kommuner 
kan frit fastlægge beskatningspromillen for erhvervsejendommes for-
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skelsværdi mellem 0 og 10 promille, mens amtskommunerne ikke har 
mulighed for at budgetlægge med indtægter fra erhvervsejendommes 
forskelsværdi. Der er i alt 80 primærkommuner, som budgetterer med 
et provenu af dækningsafgifter af erhvervsejendomme, hvilket er to 
primærkommuner mere end i 1999. Endvidere har Københavns og 
Frederiksberg Kommuner ligesom i 1999 budgetteret med indtægter 
fra erhvervsejendommes forskelsværdi. 

Tabel 2.3.7.2.  Provenuer fra dækningsafgifter 
2000 
Mill. kr. Amts-

kom. 
Primær-
kom. 

Køben-
havn 

Frede-
riksberg 

Hele 
landet 

Erhvervsejendom-
mes forskelsværdi 

                  
-    

              
1.099,9  

              
425,0  

             
24,8  

              
1.549,7  

Statslige ejendom-
mes grundværdier 

                  
5,9  

                 
42,1  

              
128,0  

             
10,8  

                 
186,8  

Andre off.  ejen-
dommes grundværdi 

                  
66,9  

                 
66,4  

                
52,5  

             
10,8  

                 
196,6  

Offentlige ejendom-
mes forskelsværdi 

                  
74,8  

                 
257,8  

              
128,5  

             
16,6  

                 
477,7  

I alt 147,7   1.466,2       734,0         63,0    2.410,8  

Samtlige kommuner har mulighed for at budgettere med indtægter fra 
beskatning af grundværdier af statslige ejendomme. For amtskommu-
nerne er promillen fastsat til fem. For primærkommunerne samt Kø-
benhavns og Frederiksberg Kommuner skal promillen være den sam-
me som kommunens grundskyldspromille.  

Den kommunale sektor budgetterer under ét med en indtægt fra stats-
lige ejendommes grundværdier på knap 187 mill. kr., som fordeler sig 
med knap 6 mill. kr. og godt 42 mill. kr. på hhv. amts- og primær-
kommuner. Københavns og Frederiksberg Kommuner har i forhold til 
de øvrige kommuner store indtægter fra beskatning af statslige ejen-
dommes grundværdier på hhv. 128 mill. kr. og knap 11 mill. kr., hvil-
ket skyldes, at der er forholdsvis mange statslige ejendomme i Hoved-
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stadsområdet i forhold til i resten af landet og at ejendomme i Hoved-
stadsområdet er vurderet højere end tilsvarende ejendomme i resten af 
landet. Der er i alt 11 amtskommuner og 166 primærkommuner, der 
budgetterer med indtægter fra beskatning af statslige ejendommes 
grundværdier. I 1999 var der tilsvarende 10 amtskommuner og 150 
primærkommuner, der budgetterede med indtægter herfra.   

Alle kommuner har ligeledes mulighed for at budgettere med indtæg-
ter fra dækningsafgift på andre offentlige ejendommes grundværdi og 
dækningsafgift på andre offentlige ejendommes forskelsværdi (andre 
offentlige ejendomme svarer her til kommunale og amtskommunale 
ejendomme). Dækningsafgiften på andre offentlige ejendommes 
grundværdi opkræves med halvdelen af kommunens grundskyldspro-
mille, dog højst med ti promille. For Københavns og Frederiksberg 
Kommuner gælder det endvidere, at dækningsafgiften yderligere kan 
opkræves med halvdelen af den promille, hvormed amtskommunernes 
grundskyld opkræves i det øvrige land.  Dækningsafgiften på andre 
offentlige ejendommes forskelsværdi kan højst opkræves med 3,75 
promille i amtskommunerne og 5 promille i primærkommunerne. For 
Københavns og Frederiksberg Kommuner kan afgiften af andre of-
fentlige ejendommes forskelsværdi, ligesom ved afgiften på andre 
offentlige ejendommes grundværdi, opkræves med summen af amts- 
og primærkommunernes afgiftspromille, svarende til højst 8,75 pro-
mille.   

Der budgetteres i den kommunale sektor under ét med indtægter fra 
afgifter på andre offentlige ejendomme på godt 674 mill. kr. Amts-
kommunerne budgetterer i alt med indtægter på knap 67 mill. kr. og 
75 mill. kr. fra henholdsvis grundværdier og forskelsværdi, mens de 
tilsvarende indtægter for primærkommunerne udgør hhv. godt 66 mill. 
kr. og knap 258 mill. kr. Ligesom det er tilfældet med dækningsafgif-
ten for statslige ejendommes grundværdier, har Københavns og Frede-
riksberg Kommuner forholdsvis store indtægter fra afgifterne på andre 
offentlige ejendomme, svarende til ca. 31 pct. af kommunernes ind-
tægter under ét, eller i alt godt 208 mill. kr. Ud over Københavns og 
Frederiksberg Kommuner er der i alt hhv. 12 og 13 amtskommuner, 
der budgetterer med indtægter fra hhv. dækningsafgift af andre offent-
lige ejendommes grundværdi og indtægter fra andre offentlige ejen-
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dommes forskelsværdi. De tilsvarende tal for primærkommunerne er 
hhv. 165 og 182 kommuner.  

Til ejendomsskatterne regnes også det særlige brandbidrag, som Fre-
deriksberg Kommune, som den eneste kommune i landet, opkræver til 
dækning af udgifter til kommunens brandvæsen. Beløbet udgør knap 6 
mill. kr. i 2000. Brandbidraget er over en fireårig periode blevet ned-
trappet, siden det ved lov blev afskaffet i 1997, og det er således sidste 
år, at kommunen budgetterer med dette særlige bidrag. 

2.3.5. Tilskud og udligning 

Den kommunale sektor under ét har i 2000 budgetteret med bruttoind-
tægter fra tilskud og udligning for i alt godt 47,3 mia. kr. og bruttoud-
gifter for knap 11,9 mia. kr., hvilket svarer til, at den samlede kom-
munale sektor i 2000 budgetterer med nettoindtægter fra tilskud og 
udligning på godt 35,4 mia. kr. I budget 1999 skønnedes bruttoindtæg-
terne til godt 38,2 mia. kr. (2000-p/l). Realt budgetteres der i 2000 
altså med et fald i bruttoindtægterne på knap 2,8 mia. kr.  

Amtskommunerne budgetterer under ét med nettoindtægter fra tilskud 
og udligning på godt 11,4 mia. kr. svarende til et realt fald i forhold til 
1999 på godt 1,5 mia. kr. eller knap 12 pct.  

Primærkommunerne har på området for tilskud og udligning i 2000 
budgetteret med nettoindtægter for i alt knap 19,0 mia. kr. I forhold til 
1999 er der tale om et realt fald på knap 1,1 mia. kr. eller 5,5 pct.  

Københavns Kommune budgetterer med nettoindtægter på knap 5,2 
mia. kr. svarende til et realt fald på knap 28 mill. kr. eller ca. 5 pct. i 
forhold til 1999. Frederiksberg Kommune budgetterede i 2000 med 
nettoudgifter fra tilskud og udligning på 144 mill. kr. I forhold til 1999 
er der tale om en stigning i udgifterne på ca. 71 mill. kr. eller 96 pct.  
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2.3.6. Låneoptagelse 

Den kommunale sektor under ét har i budget 2000 regnet med en net-
tolåneoptagelse på godt 0,5 mia. kr. dækkende over et bruttolåneaf-
drag på knap 5,6 mia. kr. og en låneoptagelse på 6,1 mia. kr. I forhold 
til budget 1999 er nettolåneoptagelsen realt faldet med knap 0,4 mia. 
kr. eller ca. 41 pct. Fra 1998 til 1999 var der tilsvarende et fald på 73 
pct. i nettolåneoptagelsen.  

Amtskommunerne budgetterer under ét med at optage nye lån for 
knap 0,5 mia. kr. og afdrage på lån med godt 0,2 mia. kr. således, at 
amtskommunerne netto optager lån for godt 0,2 mia. kr.  

Primærkommunerne budgetterer med en nettolåneoptagelse på knap 
0,7 mia. kr. dækkende over optagne lån på ca. 3,8 mia. kr. og afdrag 
på lån på ca. 3,2 mia. kr. En del af de budgetterede afdrag på lån ved-
rører afviklingen af gæld til Hypotekbanken på samlet 768 mill. kr., 
som primærkommunerne skal afdrage i 2000 jf. aftalen mellem rege-
ringen og Kommunernes Landsforening.  

Der er i 2000 afsat en ordinær lånedispensationspulje på 200 mill. kr. 
samt en ekstraordinær lånedispensationspulje til delvis finansiering af 
anlægsarbejder på folkeskoleområdet på 900 mill. kr. Samlet er der 
ansøgt Indenrigsministeriet om lånedispensationer på ca. 2,0 mia. kr. i 
2000. Det må således forventes, at der vil blive givet afslag på dispen-
sation til at optage lån for i alt 0,9 mia. kr., hvilket ikke kan udelukkes 
at påvirke primærkommunernes låneoptagelse, således at den bliver 
mindre end budgetteret.    

Københavns Kommune budgetterer i 2000 med at optage lån for godt 
1,7 mia. kr. og afdrage på lån med i alt godt 2,0 mia. kr. således, at der 
budgetteres med netto at afdrage lån for i alt knap 0,3 mia. kr. Kom-
munens nettolåneafdrag skal ses i lyset af aftalen mellem regeringen 
og kommunen, hvoraf det fremgår, at kommunen årligt skal afdrage 
minimum 200 mill. kr. i perioden 2000-2002, samt yderligere 80 mill. 
kr. for 2000. Frederiksberg Kommune budgetterer med en låneopta-
gelse på 76 mill. kr. og afdrag på 149 mill. kr. svarende til, at kommu-
nen afdrager netto på deres lån med i alt 73 mill. kr. Nettoafdragene på 



Det kommunale budget 2000  

52 

 

 

lånene er i god overensstemmelse med kommunens aftale med rege-
ringen, hvoraf det fremgår, at kommunen skal sikre en fortsat positiv 
gældsudvikling. 

2.3.7. Langfristet gæld 

Den kommunale sektor under ét regner med at have en langfristet 
gæld på godt 52,1 mia. kr. primo 2000 og 52,7 mia. kr. ultimo året, 
hvilket svarer til en stigning på 0,6 mia. kr. hen over året, - eller 0,4 
mia. kr. og 0,7 mia. kr. mindre end der var budgetteret med for hhv. 
primo og ultimo 1999.  

Amtskommunerne budgetterer med en primogæld på 7,1 mia. kr. og 
en ultimogæld på knap 7,3 mia. kr. For 1999 var der budgetteret med 
6,7 mia. kr. og godt 6,4 mia. kr. hhv. primo og ultimo året.  

Primærkommunerne budgetterer med en primogæld på godt 31,6 mia. 
kr. og en ultimogæld på godt 32,3 mia. kr., svarende til 0,5 mia. kr. og 
0,8 mia. kr. mindre end hhv. primo og ultimo 1999. 

Københavns og Frederiksberg Kommuner regner med at have primo-
gæld på henholdsvis 11,9 mia. kr. og 1,6 mia. kr. og ultimogæld på 
henholdsvis 11,6 mia. kr. og 1,5 mia. kr. For 1999 havde Københavns 
og Frederiksberg kommuner budgetteret med hhv. 12,2 mia. kr. og 1,4 
mia. kr. primo året og hhv. 12,0 mia. kr. og 1,5 mia. kr. ultimo året.  

2.3.8. Likviditetsforbrug 

Den samlede kommunale sektor budgetterer i 2000 med et nettolikvi-
ditetsforøgelse på knap 207 mill. kr., mod 217 mill. kr. i 1999. Det 
samlede nettolikviditetsforbrug i budget 2000 dækker over et nettoli-
kviditetsforbrug på 19 mill. kr. i amtskommunerne og på 65 mill. kr. i 
Frederiksberg Kommune, mens der i primærkommunerne og Køben-
havns Kommune er tale om en likviditetsforøgelse på hhv. 89 mill. kr. 
og 202 mill. kr.   
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2.4. De kommunale udgifter 

Dette afsnit indeholder en kortfattet gennemgang af de kommunale 
udgiftsområder i budgettet for 2000. De budgetterede udgifter for 
2000 er i den forbindelse holdt op mod de budgetterede udgifter i 
budget 1999. Der er for de relevante områder foretaget korrektioner 
for den forventede stigning i priser og lønninger fra 1999 til 2000. Der 
er endvidere - hvor det er beregningsmæssigt muligt – foretaget kor-
rektioner for opgaveomlægninger som følge af ny eller ændret lovgiv-
ning for udgiftsområdet.  

Der er endvidere, hvor udgifterne ikke er fordelt på opgaveområder, 
foretaget korrektioner for ekstraordinære anlægsindtægter og driftsud-
gifter i forbindelse med kommunernes frasalg og efterfølgende leje af 
kommunale bygninger, samt ikke-budgetterede kommunale udgifter 
til anlæg (hvilket vil sige, anlægsudgifter som ikke er afholdt, som 
følge af at kommunen, frem for selv at afholde udgiften, har valgt at 
indgå en aftale om leasing af anlægget) eller nye leasingkontrakter 
vedr. anlægsaktiver. En nærmere oversigt over korrektioner der indgår 
i opgørelserne, fremgår af bilag 12-13.   

Tabel 2.4.1.    Nettodrifts- og anlægsudgifter  
                        1999-2000  
Mill. kr. opgjort i 2000- p/l 
og opgaveniveau 

Amts- 
kom. 

Primær- 
kom. 

Køben- 
havn 

Frede- 
riksberg 

Hele 
landet 

Nettoudgifter B1999  71.315 131.889 23.410 3.989 229.876 

Nettoudgifter B2000 72.056 134.175 23.637 3.975 233.844 

Vækst B1999-B2000 (pct.) 1,0 1,7 1,0 -0,4 1,7 

Nettodriftsudgifter B1999  68.970 123.768 21.860 3.722 217.593 

Nettodriftsudgifter B2000 69.534 125.135 22.141 3.760 220.570 

Vækst B1999-B2000 (pct.) 0,8 1,1 1,3 1,0 1,4 

Nettoanlægsudgifter B1999  2.345 8.121 1.550 267 12.283 

Nettoanlægsudgifter B2000 2.522 9.040 1.496 215 13.274 

Vækst B1999-B2000 (pct.) 7,5 11,3 -3,5 -19,3 8,1 
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Den kommunale sektor under ét budgetterer i 2000 med bruttodrifts- 
og anlægsudgifter for 336,3 mia. kr. Nettodrifts- og anlægsudgifterne 
udgør i budget 2000 233,8 mia. kr., hvoraf nettodriftsudgifterne udgør 
220,6 mia. kr. svarende til 94,3 pct. af de samlede nettodrifts- og an-
lægsudgifter. Nettoanlægsudgifterne udgør 13,3 mia. kr. eller 5,7 pct. 
af de samlede nettodrifts- og anlægsudgifter. Fordelingen af drifts- og 
anlægsudgifter var stort set tilsvarende i 1999 med hhv. 94,6 pct. og 
5,4 pct. I tabel 2.4.1. er realvæksten i den kommunale sektors drifts- 
og anlægsudgifter vist.  

Amtskommunerne budgetterer i 2000 med nettoudgifter for godt 72,0 
mia. kr., hvilket i forhold til budget 1999 er en realvækst på godt 0,7 
mia. kr. eller 1,0 pct. Relativt set har væksten været noget større på 
anlægssiden, hvor der er budgetteret med en realvækst på godt 7,5 pct. 
(177 mill. kr.) mens der på driftssiden, regnes med en real stigning i 
forhold til budget 1999 på 0,8 pct. eller knap 0,6 mia. kr. 

Væksten i nettodriftsudgifterne er hovedsageligt forårsaget af opgave-
området sygehusvæsen og sygesikring og området social- og sund-
hedsvæsen, hvorimod områderne administration, forsyningsvirksom-
hed, vejvæsen og undervisning og kultur med en negativ vækst træk-
ker væksten i nettoudgifterne i den modsatte retning. På anlægssiden 
kan størstedelen af udgiftsvæksten henføres til området vejvæsen, by-
udvikling, bolig- og miljøforanstaltninger og sygehusvæsen og sund-
hed, mens udgiftsområderne social- og sundhedsvæsen samt admini-
stration bidrager med en negativ vækst.  

Primærkommunerne budgetterer for 2000 med en real stigning i net-
todrifts- og anlægsudgifterne på knap 2,3 mia. kr. eller 1,7 pct. i for-
hold til budget 1999. Denne stigning er sammensat af en real vækst i 
nettodriftsudgifterne på ca. 1,1 pct. (knap 1,4 mia. kr.) og en realvækst 
i nettoanlægsudgifterne på 11,3 pct. (godt 0,9 mia. kr.), således at den 
relative stigning er noget større for anlægs- end for driftsudgifterne, - 
ligesom det er tilfældet for amtskommunerne.  

På driftssiden kan primærkommunernes udgiftsvækst især henføres til 
områderne undervisning og kultur samt social- og sundhedsvæsen, 
men området byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger og området 
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administration bidrager også forholdsvist meget til væksten. Forsy-
ningsområdet trækker derimod væksten i den modsatte retning med en 
negativ vækst. På anlægssiden har væksten især fundet sted på områ-
det for undervisning og kultur, mens området social- og sundhedsvæ-
sen trækker væksten i den modsatte retning med en forholdsvis stor 
negativ vækst. 

Københavns Kommune budgetterer i 2000 med en realvækst i netto-
udgifterne på 1,0 pct. eller 227 mill. kr. Denne vækst dækker over en 
stigning i nettodriftsudgifterne på 1,3 pct. (189 mill. kr.) og et fald i 
nettoanlægsudgifterne på 3,5 pct. (54 mill. kr.).  

Udgiftsområdet Social- og sundhedsvæsen er den største bidragyder til 
væksten i driftsbudgettet, men opvejes dog noget af den negative 
vækst på forsynings- og administrationsområderne. På anlægssiden er 
det derimod kultur- og undervisningsområdet, der bidrager med den 
største vækst, mens særligt området for byudvikling, bolig- og miljø-
foranstaltninger trækker væksten i den modsatte retning.  

Frederiksberg Kommunes budget for 2000 afspejler et realt fald i net-
toudgifterne på 0,4 pct. eller 14 mill. kr. Fra budget 1998 til budget 
1999 budgetterede Frederiksberg Kommune ligeledes med et fald i de 
samlede nettoudgifter, faldet var for denne periode på 1,9 pct. Faldet i 
udgifterne fra budget 1999 til budget 2000 er sammensat af en ud-
giftsvækst i driftsudgifterne på 38 mill. kr. (1,0 pct.) og et fald i an-
lægsudgifterne på 52 mill. kr. (-19,3 pct.). Fra budget 1998 til budget 
1999 var faldet derimod forårsaget af en stigning i anlægsudgifterne, 
som blev mere end opvejet af et fald i driftsudgifterne.  

Ligesom for Københavns Kommune bidrager udgiftsområdet social- 
og sundhedsvæsen med den største vækst i budgettet, og opvejes lige-
ledes noget af den negative vækst på forsynings- og administrations-
områderne. På anlægssiden er der generelt et fald i væksten på alle 
udgiftsområderne, bortset fra vejvæsen. 

I tabel 2.4.2.1. er vist hhv. den procentvise fordeling af den kommuna-
le sektors udgifter på hovedkonti i budget 2000 og den procentvise 
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vækst i den kommunale sektors udgifter på hovedkonti fra budget 
1999 til budget 2000. 

Sygehusvæsen og sygesikring udgør klart det største udgiftsområde i 
amtskommunerne. I budget 2000 beslaglægger dette område hen-
holdsvis 63,5 pct. af nettodriftsudgifterne og 52,1 pct. af nettoanlægs-
udgifterne. Social- og sundhedsvæsen udgør i budget 2000 13,8 pct. af 
nettodriftsudgifterne og 11,3 pct. af nettoanlægsudgifterne, mens un-
dervisning og kultur udgør 11,6 pct. af nettodriftsudgifterne og 11,6 
pct. af nettoanlægsudgifterne. Anlægsudgifterne til vejvæsen udgør 
sædvanligvis en forholdsvis stor andel af amtskommunernes anlægs-
udgifter, mens driftsudgifterne er forholdsvis beskedne. Dette gør sig 
også gældende i budget 2000, hvor anlægsudgifterne til vejvæsen ud-
gør 21,4 pct. af de samlede amtskommunale anlægsudgifter, mens 
driftsudgifterne tilsvarende kun udgør 1,8 pct. 

Tabel 2.4.2.1.  Den procentvise fordeling på  
                         hovedkonti af nettodrifts- og 
                         anlægsudgifter i budget 2000  
Pct. Amts- 

kommuner 
Primær- 
kommuner 

Københavns 
Kommune 

Frederiks- 
berg Kom. 

Hele landet 

Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg 

Byudv., bolig- 
og miljøforanst 

0,8 4,9 0,7 25,5 2,1 27,4 0,7 46,2 0,9  22,1  

Forsyningsvirk. 
kollektiv trafik   

1,7 0,4 0,6 11,5 -2,2 32,3 1,4 24,9 0,7  12,0  

Vejvæsen 1,8 21,4 2,5 10,2 1,0 3,5 1,1 15,0    2,1  11,6  

Undervisning 
og kultur 

11,6 11,6 26,3 28,5 12,4 19,0 13,2 7,5 20,1  23,9  

Sygehusvæsen 
og sygesikring 

63,5 52,1 0,0 0,0 26,5 0,0 29,3 0,0 23,2  9,9  

Social- og 
sundhedsvæsen 

13,8 11,3 55,8 19,5 48,9 10,9 45,5 6,3 41,7    16,8  

Administration 6,7 -1,7 14,0 4,8 11,4 6,8 8,7 0,0 11,3  3,7  

I alt 100 100 100 100 100 100 100 100    100   100  



Budget 2000  
 

57 

For primærkommunernes  vedkommende ligger det største udgiftsom-
råde indenfor social- og sundhedsvæsen. Dette område beslaglægger i 
budget 2000 55,8 pct. af nettodriftsudgifterne og 19,5 pct. af nettoan-
lægsudgifterne. Primærkommunernes næststørste udgiftsområde lig-
ger indenfor undervisning og kultur, hvortil 26,3 pct. af nettodriftsud-
gifterne og ca. 28,5 af nettoanlægsudgifterne kan henføres. Udgifterne 
på dette område vedrører hovedsageligt udgifter til folkeskoler og sko-
lefritidsordninger.  

Københavns og Frederiksberg Kommuner varetager såvel amtskom-
munale som primærkommunale opgaveområder. Derfor er udgifts-
strukturen i disse to kommuner en blanding af den amts- og primær-
kommunale udgiftsstruktur. Udgiftsstrukturen i de to kommuner af-
spejler da også i vid udstrækning udgiftsstrukturen for hele den kom-
munale sektor under ét.  

I næste afsnit ses på realvæksten opdelt på de enkelte hovedkonti, 
hvorefter realvæksten belyses ved en opdeling af udgifterne på tværs 
af hovedkontiene i særlige udgiftsområder. 

2.4.1. Driftsvirksomhed 

Den nominelle og relative vækst i nettodriftsudgifterne fra budget 
1999 til 2000 for den kommunale sektor fremgår af tabel 2.4.3.  

Som nævnt tidligere udgør nettodriftsudgifterne i den kommunale 
sektor under ét for budget 2000 220,6 mia. kr. Det fremgår af tabel 
2.4.3., at det svarer til en vækst på knap 2,3 mia. kr. eller 1,0 pct. i 
forhold til budget 1999. Den største nominelle vækst kan henføres til 
social- og sundhedsområdet, som i alt har en vækst på 1,3 mia. kr., 
svarende til godt 41 pct. af den samlede stigning i nettodriftsudgifter-
ne. Nettodriftsudgifterne på området for social- og sundhedsvæsen er i 
sig selv realt steget med 1,4 pct. Det udgiftsområde der har bidraget 
med den næststørste nominelle vækst, er undervisning og kultur, som i 
alt er steget med godt 744 mill. kr. eller 1,7 pct. Byudvikling, bolig- 
og miljøforanstaltninger står for den største reale vækstrate, som er på 
16,4 pct., svarende til knap 277 mill. kr. Der har som de eneste ud-
giftsområder for den kommunale sektor under ét været et realt udgifts-
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fald for områderne forsyningsvirksomhed og administration på i alt 
hhv. 10,5 pct. og 1,7 pct., svarende til et fald i udgifterne fra budget 
1999 til 2000 på i alt knap 177 mill. kr. og 436 mill. kr. 

Tabel 2.4.3 Realvæksten i nettodriftsudgifterne 
for den kommunale sektor budget 1999-2000 
2000-p/l og 
opgaveniveau. 

Amts- 
kommuner 

Primær- 
kommuner 

Københavns 
Kommune 

Frederiks- 
berg Kom. 

Hele landet 

mill kr Pct. mill. kr Pct. mill. kr Pct. mill. kr Pct. mill. kr Pct. 

Byudv., bolig- 
og miljøforanst 

59 11,1 190 27,7 18 3,9 10 67,4 277 16,4 

Forsyningsvirk. 
kollektiv trafik 

-15 -1,3 -26 -3,3 -109 28,3 -26 -32,6 -177 -10,5 

Vejvæsen -8 -0,6 19 0,6 7 3,3 1 2,1 19 0,4 

Undervisning 
og kultur 

-2 0,0 597 1,8 138 5,3 11 2,3 744 1,7 

Sygehusvæsen 
og sygesikring 

554 1,3 0 0,0 44 0,8 20 1,8 617 1,2 

Social- og 
sundhedvæsen 

379 4,1 436 0,6 389 3,7 46 2,8 1.250 1,4 

Administration -396 -7,8 187 1,1 -205 -7,5 -23 -6,5 -436 -1,7 

I alt 1) 564 0,8 1.368 1,1 282 1,3 37 1,0 2.250 1,0 

1) I alt er korrigeret for ekstraordinære driftsudgifter i forbindelse med ”sale and lease back” 
arrangementer eller forventede nye leasingkontrakter, der vedrører anlægsaktiver. Korrek-
tionerne er ikke fordelt på de enkelte udgiftsområder og summen af nettodriftsudgifterne på 
udgiftsområderne vil derfor ikke stemme overens med nettodriftsudgiften under i alt, jf. bi-
lag 13. 

Amtskommunerne budgetterer i 2000 med samlede nettodriftsudgifter 
på godt 69,5 mia. kr. svarende til en realvækst i forhold til budget 
1999 på knap 0,6 mia. kr. eller 0,8 pct. Væksten kan især henføres til 
to områder; nemlig området sygehusvæsen og sygesikring, hvor net-
todriftsudgifterne stiger knap 554 mill. kr. eller 1,3 pct., og området 
social- og sundhedsvæsen, hvor væksten budgetteres til 379 mill. kr. 
eller 4,1 pct. Områderne forsyningsvirksomheder (herunder kollektiv 
trafik), vejvæsen samt undervisning og kultur tegner sig derimod for 
reale udgiftsfald på hhv. 15,3 mill. kr., 7,8 mill. kr. og 2,1 mill. kr., 
svarende til hhv. 1,3 pct., 0,6 pct. og 0,0 pct. fra budget 1999 til 2000. 
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Administrationsområdet trækker ligeledes væksten betydeligt nedad 
med et nominelt fald i udgifterne på 396 mill. kr. eller 7,8 pct. Det 
skal her tages i betragtning, at der beregningsteknisk ved korrektionen 
for meropgaver er korrigeret for merudgifter til sygehusapparatur un-
der hovedfunktion 6 (dvs. sygehusapparatur er forudsat konteret på 
administrationsområdet).  

Hvis hovedfunktion 6 ikke korrigeres for sygehusapparatur, er der en 
vækst i udgifterne til administration på 2,3 pct. eller 103,9 mill. kr. 

Amtskommunerne budgetterer under ét i 2000 med ekstraordinære 
driftsudgifter på 6 mill. kr. til ”sale and lease back” arrangementer, 
som ikke er fordelt på de enkelte opgaveområder, men som der alene 
er korrigeret for under den samlede amtskommunale nettodriftsvækst.      

For primærkommunernes vedkommende budgetteres der for 2000 
med nettodriftsudgifter på godt 125,1 mia. kr., hvilket svarer til en real 
vækst i forhold til budget 1999 på godt 1,4 mia. kr. eller 1,1 pct. Un-
dervisning og kultur samt social- og sundhedsvæsen står for de største 
nominelle vækstrater på hhv. 597 mill. kr. og 436 mill. kr., svarende 
til relative stigninger på hhv. 1,8 pct. og 0,6 pct. Den største relative 
stigning er forårsaget af området byudvikling, bolig- og miljøforan-
staltninger. Fra budget 1999 til 2000 stiger udgifterne til området med 
i alt 27,7 pct. eller 190 mill. kr., svarende til ca. 14 pct. af den samlede 
primærkommunale udgiftsstigning. Administration stiger ligeledes 
med ca. 14 pct. af den samlede primærkommunale udgiftsstigning. 
Området har haft en udgiftsvækst på i alt 1,1 pct. De øvrige områder 
står for meget små realvækster eller direkte fald i nettodriftsudgifter-
ne.  

Primærkommunerne budgetterer under ét i budgettet for 2000 med 
ekstraordinære driftsudgifter på 35,5 mill. kr. til nye leasingkontrakter 
vedr. anlægsaktiver eller til ”sale and lease back” arrangementer. Der 
er alene korrigeret for disse udgifter under den samlede primærkom-
munale nettodriftsvækst.      

Københavns Kommune budgetterer i 2000 med en stigning i netto-     
driftsudgifterne på knap 282 mill. kr. eller 1,3 pct. i  forhold til budget 
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1999. Væksten er hovedsagelig budgetteret på områderne social- og 
sundhedsvæsen (389 mill. kr.), undervisning og kultur (138 mill. kr.) 
og sygehusvæsen og sygesikring (43,7 mill. kr.). Derimod udviser 
områderne for forsyningsvirksomhed og administration udgiftsfald på 
over 100 mill. kr. og 200 mill. kr.  

Frederiksberg Kommune budgetterer for 2000 med en stigning i net-
todriftsudgifterne på 37,1 mill. kr. eller 1,0 pct. i  forhold til budget 
1999. Udgiftsstigningen kan især henføres til områderne social- og 
sundhedsvæsen (46 mill. kr.), sygehusvæsen og sygesikring (20 mill. 
kr.), undervisning og kultur (11 mill. kr.) samt byudvikling, bolig- og 
miljøforanstaltninger. (10 mill. kr.).  

Frederiksberg Kommune budgetterer i budgettet for 2000 med knap 
1,5 mill. kr. til nye leasingkontrakter vedr. anlægsaktiver, som ikke er 
fordelt på de enkelte opgaveområder, men som der alene er korrigeret 
for under den samlede nettodriftsvækst.      

2.4.2. Anlægsvirksomhed 

Den kommunale sektor under ét budgetterer i 2000 med nettoanlægs-
udgifter på knap 12,9 mia. kr. svarende til en realvækst i forhold til 
budget 1999 på knap 1 mia. kr. eller 8,1 pct. Af tabel 2.4.4. fremgår 
realvæksterne i nettoanlægsudgifterne for hele den kommunale sektor.  

Det fremgår af tabellen, at det især er på områderne for henholdsvis  
undervisning og kultur (ca. 720 mill. kr.) og vejvæsen (ca. 317 mill. 
kr.) væksten budgetteres. Derimod budgetteres der med forholdsvis 
store nominelle fald i nettoanlægsudgifterne på områderne social- og 
sundhedsvæsen (ca. 369 mill. kr.), administration (ca. 82 mill. kr.) og 
forsyningsvirksomhed (ca. 51 mill. kr.).  

Amtskommunerne budgetterer med en stigning i nettoanlægsudgifter-
ne på knap 177 mill. kr. eller 7,5 pct. fra budget 1999 til 2000. Væk-
sten kan overvejende henføres til områderne vejvæsen, byudvikling, 
bolig- og miljøforanstaltninger samt sygehusvæsen og sygesikring, 
hvor der er budgetteret med en nettostigning på hhv. ca. 118 mill. kr., 
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51 mill. kr. og 50 mill. kr. fra budget 1999 til budget 2000. For områ-
derne social- og sundhedsvæsen samt administration er der for budget 
2000 et forholdsvist stort fald i nettoudgifterne i forhold til budget 
1999 på hhv. 79 mill. kr. og 49 mill. kr., svarende til at udgiftsområ-
derne er faldet med hhv. 22 pct. og 673 pct. Det meget store relative 
fald i nettoudgiftene på administrationsområdet skyldes formentlig, at 
en forholdsvis stor andel af de 75 mill. kr., som amtskommunerne 
budgetterer med som indtægter fra salg af anlæg, vedrører administra-
tionsområdet.       

Tabel 2.4.4 Realvæksten i nettoanlægsudgifterne 
for den kommunale sektor budget 1999-2000 
Mill. kr. op-
gjort i 2000-p/l 
og opg.niveau 

Amts- 
kommuner 

Primær- 
kommuner 

Københavns 
Kommune 

Frederiks- 
berg Kom. 

Hele landet 

kr. Pct. kr. Pct. kr. Pct. kr. Pct. kr. Pct. 

Byudv., bolig- 
og miljøforanst 

51 73,3 88 4,1 -89 -17,8 -34 -27,3 15 0,5 

Forsyningsvirk. 
kollektiv trafik 

1 10,6 -1 -0,1 -25 -5,0 -26 -34,9 -51 -3,2 

Vejvæsen 118 29,1 176 24,5 0 0,7 23 340,7 317 26,9 

Undervisning 
og kultur 

11 3,9 639 34,5 85 42,7 -15 -50,5 720 30,5 

Sygehusvæsen 
og sygesikring 

50 4,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 50 4,0 

Social- og 
sundhedsvæsen 

-79 -22,1 -253 -12,9 -28 -14,5 -10 -44,1 -369 -14,6 

Administration -49 -672,8 -25 -5,6 2 2,1 -9 -100 -82 -14,5 

I alt 1) 177 7,5 919 11,3 -54 -3,5 -51 -19,3 990 8,1 

1) I alt er korrigeret for ekstraordinære anlægsindtægter i forbindelse med kommunernes 
frasalg og efterfølgende leje af kommunale bygninger, samt ikke-budgetterede kommunale 
udgifter til anlæg (anlægsudgifter som ikke er afholdt, som følge af at kommunen, frem for 
selv at afholde udgiften, har valgt at indgå en aftale om leasing af anlægget). Korrektioner-
ne er ikke fordelt på de enkelte udgiftsområder og summen af nettoanlægsudgifterne på ud-
giftsområderne vil derfor ikke svare overens med nettoanlægsudgiften under i alt, jf. bilag 
13. 
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Primærkommunerne budgetterer fra budget 1999 til 2000 med en stig-
ning i de samlede nettoanlægsudgifter på knap 919 mill. kr. eller 11,3 
pct.2 

Væksten i primærkommunernes nettoanlægsudgifter kan primært hen-
føres til området for undervisning og kultur, hvor der budgetteres med 
en vækst på ca. knap 640 mill. kr. eller 34,5 pct. i forhold til budget 
1999. Øvrige større vækstområder er området for vejvæsen og områ-
det for byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger, hvor der budget-
teres med en vækst i bruttoanlægsudgifterne på hhv. 176 mill. kr. og 
knap 88 mill. kr., eller hhv. 24,5 pct. og 4,1 pct. De øvrige udgiftsom-
råder bidrager med en negativ vækst fra budget 1999 til 2000. De stør-
ste fald i væksten finder - ligesom for amtskommunerne - sted på om-
råderne social- og sundhedsvæsen samt administration, som falder 
med hhv. 253 mill. kr.  og 25 mill. kr. eller hhv. 12,9 pct. og 5,6 pct. 
Faldet på disse områder kan, ligesom for amtskommunerne tænkes at 
stamme fra kommunernes ”ikke budgetterede anlægsudgifter svarende 
til nye leasingkontrakter vedr. anlægsaktiver” eller ”budgetterede an-
lægsindtægter ved sale and lease back arrangementer”, som for pri-
mærkommunerne under ét udgør knap 295 mill. kr. 

Københavns Kommunes budget for 2000 udviser en negativ vækst i 
nettoanlægsudgifterne på 3,5 pct. eller 54 mill. kr. Faldet er især forår-
saget af et fald i udgifterne på området byudvikling, bolig- og miljø-
foranstaltninger, som falder med knap 89 mill. kr., svarende til 17,8 
pct. Endvidere bidrager områderne social- og sundhedsvæsen samt 
forsyningsvirksomhed også forholdsvis meget til den negative vækst 
med fald i væksten på hhv. knap 28 mill. kr. og 25 mill. kr. Den stør-
ste vækst finder sted på undervisnings- og kulturområdet, som stiger 
med i alt godt 85 mill. kr. fra budget 1999 til 2000. 

                                                      
2 De primærkommunale anlægsbudgetter for 1999 blev på opfordring fra regeringen og 
Kommunernes Landsforening revurderet af primærkommunerne i starten af 1999. Baggrun-
den herfor var, at anlægsudgifterne var budgetteret noget over det tidligere aftalte niveau. 
Bruttoanlægsudgifterne blev ved revurderingen sat ned med 645 mill. kr., mens anlægsind-
tægterne blev forhøjet med 600 mill. kr. Ved foreliggende opgørelse af væksten i primær-
kommunernes anlægsbudgetter er de oprindeligt vedtagne anlægsbudgetter lagt til grund, og 
der tages således ikke i opgørelsen hensyn til, at primærkommunerne efter budgetvedtagelsen 
revurderede budgetterne.  
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Frederiksberg Kommune budgetterer med et fald i nettoanlægsudgif-
terne på godt 51 mill. kr. svarende til 19,3 pct. Faldet kan tilskrives 
stort set alle udgiftsområderne bortset fra vejvæsen, som stiger med i 
alt knap 23 mill. kr. Frederiksberg Kommune budgetterer med bespa-
relser på knap 20 mill. kr., som følge af ”ikke budgetterede anlægsud-
gifter svarende til nye leasingkontrakter vedr. anlægsaktiver”. Der er 
alene korrigeret for denne besparelse i opgørelsen af de samlede net-
toanlægsudgifter.      

2.4.3. Renter 

Nettorenteudgifterne for den kommunale sektor under ét er i 2000 
budgetteret til ca. 447 mill. kr., svarende til et realt fald på ca. 204 
mill. kr. eller 31,3 pct. Amtskommunerne bugetterer med renteindtæg-
ter på 102,5 mill. kr. i 1999, mens primærkommunerne for 2000 har 
budgetteret med nettorenteudgifter på 154 mill. kr. Københavns og 
Frederiksberg Kommuner budgetterer i 2000 med nettorenteudgifter 
på henholdsvis 369 mill. kr. og 27 mill. kr. 

2.4.4. Moms 

Den kommunale sektors samlede udgifter til moms på ikke momsregi-
strerede områder udgør for budget 2000 11,3 mia. kr., hvilket svarer 
til en stigning i forhold til budget 1999 på ca. 539 mill. kr. eller 5,0 
pct. Udgifterne til moms på driftsområdet udgør størstedelen  af de 
samlede udgifter til moms i 2000, med i alt 77,7 pct. mod 22,3 pct. til 
moms på anlægsområdet. Til sammenligning udgør den samlede 
kommunale sektors nettodrifts- og anlægsudgifter hhv. 94,5 pct. og 
5,5 pct. af de samlede nettoudgifter. Det kan således konkluderes, at 
en forholdsvis større andel af kommunernes anlægsudgifter i forhold 
til driftsudgifter er momsbelagte. Dette kan dels skyldes, at flere af de 
kommunale driftsopgaver er momsfritaget og dels, at der generelt er 
en tendens til, at kommunerne oftere selv varetager drifts- end an-
lægsopgaver.  

Amtskommunerne budgetterer i 2000 med udgifter til moms på 3,6 
mia. kr., som fordeler sig med 83,2 pct. og 16,8 pct. på hhv. moms på 
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drifts- og anlægsområdet. Primærkommunerne budgetterer med knap 
6,8 mia. kr. til moms, hvoraf de 74,0 pct. kommer fra udgifter til 
moms på driftsområdet og 26,0 pct. kommer fra moms på anlægsom-
rådet. De budgetterede udgifter til moms for henholdsvis Københavns 
og Frederiksberg Kommuner i 2000 er 0,9 mia. kr. og 151 mill. kr., 
hvoraf hhv. 83,0 pct. og 81,5 pct. stammer fra moms på driftsområdet.  

2.5. Særlige udgiftsområder 

I dette afsnit er der set nærmere på nogle udvalgte udgiftsområder i 
budget 2000 for den kommunale sektor. 

Der er herunder - ligesom i det foregående afsnit - foretaget sammen-
ligninger mellem budget 1999 og budget 2000, hvor udgifterne fra 
budget 1999 er omregnet til 2000 pris- og lønniveau. Ved omregnin-
gen er der dog ikke ligesom tidligere foretaget korrektioner for opga-
veomlægninger fra budget 1999 til 2000. 

2.5.1. Sygehuse og sygesikring m.m. 

De budgetterede amtskommunale nettodriftsudgifter til sygehuse og 
offentlig sygesikring i 2000 fremgår af tabel 2.5.1.  

Tabel 2.5.1.1.  Amtskommunernes nettodriftsud-
gifter til sygehuse og sygesikring i budget 2000 (1)  
Mill. kr. opgjort i 
2000-p/l  Budget 2000 Budget 1999 Vækst B99-

B2000 
Vækst B99-
B2000 (pct.) 

Sygehuse (4.01 og 
4.02) 31.552 30.748 804 2,6 

Sygesikring (4.70) 11.102 11.125 -23 -0,2 

I alt 42.654 41.873 781 1,9 

1) Numrene i parentes refererer til kontonumrene i ”Det kommunale budget- og 
regnskabssystem”. Der er ikke foretaget korrektion for opgaveomlægninger mellem 
budget 1999 og 2000 for driftsudgifter på sygehus- og sygesikringsområdet. 
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For amtskommunerne udgør sygehuse og sygesikringsområdet de to 
største udgiftsposter i budget 2000. Nettoudgifterne til sygehuse udgør 
31,6 mia. kr. svarende til 45,4 pct. af de samlede nettodriftsudgifter. 
Udgifterne til sygesikring budgetteres til at udgøre 16,0 pct. af de 
samlede nettodriftsudgifter eller 11,1 mia. kr. Tilsammen udgør de to 
områder således knap 42,7 mia. kr. i budget 2000 svarende til en andel 
af amtskommunernes samlede nettodriftsudgifter på godt 61,3 pct. I 
forhold til budget 1999, hvor andelen var 60,8, er der således tale om 
en mindre relativ stigning, hvilket også var tilfældet fra budget 1998 
til budget 1999. Stigningen i udgifterne til Sygehusområdet ift. amts-
kommunernes samlede udgifter fra budget 1999 til budget 2000 skyl-
des, at der - helt i overensstemmelse med amtskommunernes aftale 
med regeringen - på sygehusområdet er budgetteret med en realvækst 
på 2,6 pct., mens nettodriftsudgifterne i alt budgetteres med en real-
vækst på 0,8 pct. Der er for sygesikring budgetteret med et fald på 0,2 
pct. fra 1999 til 2000. Faldet i sygesikringsudgifterne skyldes, at der i 
aftalen mellem regeringen og Amtsrådsforeningen indgår en garanti 
for udgiftsudviklingen på medicinområdet. 

For Københavns og Frederiksberg Kommuner udgør nettodriftsudgif-
terne til sygehuse (bidrag til Hovedstadens Sygehusfællesskab) i bud-
get 2000 knap 5,4 mia. kr. svarende til en realvækst i forhold til 1999 
på 26 mill. kr. eller 0,5 pct. Realvæksten i nettodriftsudgifterne på 
sygesikringsområdet budgetteres til ca. 34 mill. kr. svarende til en 
realvækst på 2,3 pct. i forhold til budget 1999. 

Tabel 2.5.1.2.  Københavns og Frederiksberg 
Kommuners nettodriftsudgifter til sygehuse og 
sygesikring i budget 2000 (1)  
Mill. kr. opgjort i 
2000-p/l  Budget 2000 Budget 1999 Vækst B99-

B2000  
Vækst B99-
B2000 (pct.) 

Sygehuse (4.01 og 
4.02)             5.395            5.369          26         0,5  

Sygesikring (4.70)              1.523             1.489         34         2,3  

I alt            6.918             6.857          61         0,9  

1)    Jf. fodnote 1, tabel 2.5.1.1. 
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I tabellerne 2.5.2.1. og 2.5.2.2. er gengivet nogle nøgletal for hen-
holdsvis amtskommunernes og Københavns og Frederiksberg Kom-
muners nettodriftsudgifter på de amtskommunale dele af det sociale 
område i budget 2000.  

Tabel 2.5.2.1   Amtskommunernes nettodriftsud- 
gifter på det sociale område i budget 2000 (1)  
Mill. kr. opgjort i 2000-p/l  Budget 2000 Budget 1999 Vækst B99-

B2000  
Vækst B99-
B2000 (pct.) 

Plejefam. og opholdssteder 
for børn og unge (5.20) 1.123 1.126 -3 -0,3 

Forebyg. foranstaltninger 
for børn og unge (5.21)  645 647 -1 -0,2 

Døgninstitutioner for børn 
og unge (5.23) 960 957 3 0,3 

Revalidering m.v. (5.40) 778 585 193 33,0 
Botilbud mv. til pers. m. 
særl. sociale vansk. (5.42) 1.123 239 884 369,7 

Alkoholbehandling mv. 
(5.44) 108 96 12 12,8 

Beh. af stofmisbr. (5.45) 226 206 20 9,7 
Botilbud til længerevaren-
de ophold for sindslidende, 
m.v. (5.50 og 5.55) 2 

1.613 1.807 -193 -10,7 

Amtskommunale botilbud 
til midlertidigt ophold for 
sindslidende, m.v. (5.51 og 
5.56) 2 

124 279 -155 -55,6 

Kommunale botilbud til 
midlert. ophold for pers. 
med særlige behov (5.52) 

578 593 -15 -2,5 

Kontaktperson- og ledsa-
geordninger  (5.53) 85 60 25 41,3 

Hjælpemidler m.v. (5.54) 844 955 -111 -11,6 
I alt 8.208 7.549 659 8,7 

1) Numrene i parentes ref. til kontonumrene i ”Det kommunale budget- og regnskabssy-
stem”.Der er ikke foretaget korrektion for opgaveomlægning mellem B99 og B2000. 

2) Funktion 5.50 er fra og med budget 2000 splittet op på funktion 5.50 og 5.55, og funktion 
5.51 er blevet splittet op på 5.51 og 5.56. For at skabe et tilnærmelsesvist sammenligneligt 
grundlag er funktionerne lagt sammen i opgørelsen. Gruppering 02 (under funktion 5.50 og 
5.51), er nedlagt fra og med budget 2000, der er ikke korrigeret herfor. 
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Tabel 2.5.2.2 Københavns og Frederiksberg Kom-
muners nettodriftsudgifter på dele af det sociale 
område i budget 2000 (1)  
Mill. kr. opgjort i 2000-p/l Budget 2000 Budget 1999 Vækst B99-

B2000  
Vækst B99-
B2000 (pct.) 

Plejefam. og opholdssteder 
for børn og unge (5.20) 257 244 13 5,2 

Forebyg. foranstaltninger 
for børn og unge (5.21)  131 108 23 21,7 

Døgninstitutioner for børn 
og unge (5.23) 412 432 -20 -4,7 

Revalidering m.v. (5.40) 245 106 139 131,2 
Botilbud mv. til pers. m. 
særl. sociale vansk. (5.42) 257 39 218 565,6 

Beh. af stofmisbr. (5.45) 117 116 1 0,7 
Botilbud til længerevaren-
de ophold for sindslidende, 
udviklingshæmmede, 
fysisk handicappede m.v. 
(5.50 og 5.55)  

856 915 -59 -6,4 

Amtskommunale botilbud 
til midlertidigt ophold for 
sindslidende, udviklings-
hæmmede, fysisk handi-
cappede (5.51 og 5.56) 

35 65 -30 -45,8 

Kommunale botilbud til 
midlert. ophold for pers. 
med særlige behov (5.52) 

33 28 5 18,3 

Kontaktperson- og ledsa-
geordninger  (5.53) 33 36 -3 -7,8 

Hjælpemidler m.v. (5.54) 174 199 -26 -12,8 
I alt 2.550 2.288 262 11,4 

1) Jf. fodnote 1 og 2 , tabel 2.5.2.2. 

Amtskommunernes nettodriftsudgifter på det sociale område udgør i 
budget 2000 ca. 8,2 mia. kr. svarende til 6,6 pct. af amtskommunernes 
samlede nettodriftsudgifter. Det samlede område udviser en realvækst 
fra 1999 til 2000 på 8,7 pct. eller ca. 659 mill. kr.  

Københavns og Frederiksberg Kommuner budgetterer i 2000 med 
nettodriftsudgifter på knap 2,6 mia. kr. til det sociale område. Fra 
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budget 1999 til 2000 er der en realvækst på 11,4 pct., svarende til 262 
mill. kr.  

Udviklingen i udgifterne for de forskellige områder er forholdsvis ens 
for amtskommunerne og Københavns og Frederiksberg Kommuner.  
Der er således forholdsvise store udgiftsstigninger til områderne botil-
bud mv. til personer med særlige sociale vanskeligheder og området 
revalidering mv. i både amtskommunerne og Københavns og Frede-
riksberg Kommuner fra budget 1999 til 2000. Tilsvarende har der for 
amtskommunerne samt Københavns og Frederiksberg Kommuner 
været et fald i udgifterne til området amtskommunale botilbud til mid-
lertidigt ophold for sindslidende, udviklingshæmmede, fysisk handi-
cappede og området hjælpemidler mv. Faldet i amtskommunernes 
udgifter til områderne ”plejefamilier og opholdssteder for børn og 
unge” og ”forebyggende foranstaltninger for børn og unge” skyldes at, 
der i aftalen mellem regeringen og Amtsrådsforeningen indgår en ga-
ranti for udgiftsudviklingen på området (heri er også indbefattet amts-
kommunernes udgifter til folkeskolens vidtgående specialundervis-
ning), således at amtskommunernes kompenseres over bloktilskuddet 
ved en udgiftsvækst på over 1 pct.   

2.5.2. Budgetgaranterede områder 

Budgetgarantien sikrer primærkommunerne samt Københavns og Fre-
deriksberg Kommuner under ét ved stigninger i udgifterne på de kon-
junkturfølsomme områder. Dette sker ved, at kommunerne får bloktil-
skudskompensation for reale udgiftsstigninger på områder, som de 
kun har ringe mulighed for at styre. Ordningen er symmetrisk således, 
at udgiftsfald på de konjunkturfølsomme områder medfører en reduk-
tion af bloktilskuddet. 

Budgetgarantien omfatter kommunernes reale mer- eller mindreudgif-
ter på områderne kontanthjælp, orlovsydelse til kontanthjælpsmodta-
gere, kommunal aktivering, førtidspension, erhvervsgrunduddannelse, 
introduktionsydelse samt danskundervisning og kommunal aktivering 
efter integrationsloven.  
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I tabel 2.5.3. er vist de afsatte budgetgarantibeløb i perioden fra 1995 
til 2000. Ordningen har eksisteret siden 1992, og i sin nuværende form 
siden 1995, hvor det blev muligt at foretage midtvejsreguleringer af 
budgetgarantien for så vidt angår regelændringer. 

Der er i bloktilskuddet for 2000 foretaget en opregulering på ca. 796,6 
mill. kr. som følge af den forventede udgiftsudvikling på de budgetga-
ranterede områder 1999-2000. Endvidere er de i bloktilskuddet fra 
1999 og frem foretaget en midtvejsregulering for regelændringer på de 
budgetgaranterede områder 1998-99. Der er på denne baggrund fore-
taget en nedsættelse af bloktilskuddet for 2000 med 218,3 mill. kr. 
Endelig foretages en efter- og opregulering af bloktilskuddet for 2000 
på baggrund af den endelige opgørelse af udgiftsudviklingen på de 
budgetgaranterede områder 1997-98. Bloktilskuddet for 2000 er på 
denne baggrund nedsat med 458 mill. kr. 

Der er i forhold til budget 1999 tre nye udgiftsområder med under 
budgetgarantien i budget 2000. Langt størstedelen af de udgifter der er 
bogført under disse tre nye udgiftsområder, har dog også været omfat-
tet af budgetgarantien i 1999 under andre funktioner, jf. bemærknin-
gerne til de enkelte udgiftsområder under tabellerne 2.5.4.1 og 2.5.4.2. 
Der kan således laves en sammenligning af udgifterne under budget-
garantien uden, at der tages nogle nævneværdige forbehold for de nye 
udgiftsområder, der er omfattet heraf. 

Som det fremgår af tabel 2.5.4.1. har primærkommunerne for 2000 
budgetteret med nettodriftsudgifter på de budgetgaranterede områder 
for i alt godt 14,2 mia. kr. I forhold til budget 1999 er dette en real-
vækst på godt 1,6 mia. kr. svarende til en vækstprocent på 12,9 pct.  
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Tabel 2.5.3. Afsatte budgetgarantibeløb 1996-2000 
Mill. kr. løbende 
priser 

1996 1997 1998 1999 2000 

1995-96      
Foreløbig opgørelse  
juni 1995 (96 p/l) 

 
-111,4 

 
-111,4 

 
-111,4 

 
-111,4 

 
-111,4 

Midtvejsregulering 
for regelændringer 
juni 1996 (96 og 97 
p/l) 

 
 
-1090,6 

 
 
-1.120 

 
 
-1.120 

 
 
-1.120 

 
 
-1.120 

Midtvejsregulering 
juni 1996 (97 p/l) 

  
736,0 

 
736,0 

 
736,0 

 
736,0 

Reg. juni 1997 (98 
p/l) 
 - opregulering 
 - efterregulering 

   
707,1 
1.465,2 

 
707,1 
 

 
707,1 
 

1996-97      
Foreløbig opgørelse 
juni 1996 (97 p/l) 

  
767,1 

 
767,1 

 
767,1 

 
767,1 

Midtvejsregulering 
for regelændringer 
juni 1997 (97 og 98 
p/l) 

  
 
54,3 

 
 
55,9 

 
 
55,9 

 
 
55,9 

Reg. juni 1998(99 p/l) 
 - opregulering 
 - efterregulering 

    
-593,6 
-1.187,1 

 
-593,6 
-1.187,1 

1997-98      
Foreløbig opgørelse 
juni 1997 (98 p/l) 

   
836,2 

 
836,2 

 
836,2 

Midtvejsregulering 
for regelændringer 
juni 1998 (98 og 99 
p/l) 

   
 
-35,9 

 
 
-36,9 

 
 
-36,9 

Reg. juni 1999(2000 
p/l) 
 - opregulering 
 - efterregulering 

    
-152,7 
-305,4 

 
-152,7 
-305,4 

1998-1999      
Foreløbig opgørelse 
juni 1998 (99 p/l) 

    
2.067,4 

 
2.067,4 

Midtvejsregulering 
for regelændringer 
juni 1999 (99 og 2000 
p/l) 

   
 
430,6 

 
 
442,2 

 
 
442,2 

1999-2000      
Foreløbig opgørelse 
juni 1999 (2000 p/l) 

    
796,6 

 
796,6 
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Tabel 2.5.4.1. Primærkommunernes nettodrifts- 
                       udgifter på de budgetgaranterede 
                       områder i budget 1999-2000 (1)  
Mill. kr. opgjort i 
2000-p/l Budget 2000 Budget 1999 Vækst B99-

B2000 
Vækst B99-
B2000 (pct.) 

Erhvervsgrundud-
dannelser (3.45) 73 75 -2 -3,2 

Kontanthjælp (5.01) 5.663 5.040 624 12,4 
Aktiveringsgodtgø-
relse til flygtninge 
(5.04 gr. 02) 

4 0 4 - 

Aktiverede kontant-
hjælpsmodt. (5.05)  1.852 1.671 182 10,9 

Erhvervsmodnende / 
intro. kurser, jobind-
slus. (5.40 gr. 02) 2 

54 0 54 - 

Introduktionspro-
gram mv. (5.60) 338 365 -27 -7,3 

Introduktionsydelse 
(5.61) 104 23 81 348,5 

Førtidspension med 
50 pct. ref. (5.68) 3 4.279 4.834 -555 -11,5 

Førtidspension med 
35 pct. ref. (5.69) 3 1.207 0 1.207 - 

Beskæftigelsesord-
ninger (5.98) 656 595 60 10,1 

 I alt 14.229 12.603 1.626 12,9 
1) Numrene i parentes refererer til kontonumrene i ”Det kommunale budget- og regnskabs-

system”. Der er ikke foretaget korrektion for opgaveomlægninger mellem budget 1999 og 
2000. Der henvises i øvrigt til den kommunefordelte oversigt over nettodriftsudgifterne på 
udvalgte områder i bilag 29.  

2) Funktion 5.40 gr. 02 Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt jo-
bindslusningsprojekter, indgik i 1999 i budgetgarantien under funktion 5.98 Beskæftigel-
sesordninger.  

3) Efter tidspunktet for kommunernes vedtagelse af budgettet for 1999 blev den statslige 
refusionsprocent for kommunernes udgifter til førtidspension sat ned fra 50 pct. til 35 pct., 
for pensioner der var tilkendt fra og med 1999. Funktion 5.69 førtidspension med 35 pct. 
refusion og funktion 5.68 førtidspension med 50 pct. refusion svarer for budget 2000 så-
ledes til kommunernes udgifter under funktion 5.68 førtidspension med 50 pct. refusion i 
budget 1999.   
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De væsentligste bidragsydere til udgiftsvæksten stammer fra udgifts-
området førtidspension under ét og udgiftsområdet kontanthjælp. Der 
er for områderne budgetteret med en vækst på hhv. 652 mill. kr. og 
624 mill. kr., svarende til en realvækst i udgiftsområderne på hhv. 
13,5 pct. og 12,4 pct. Udgiftsområderne ”beskæftigelsesordninger” og 
”erhvervsmodnende og introducerende kurser samt jo-
bindslusningsprojekter”, som for budget 1999 var bogført samlet un-
der funktion 5.98, bidrager under ét med en vækst på 114 mill. kr. 
svarende til en realvækst på 19,2 pct.  

Tabel 2.5.4.2. Kbh. og Frb. kom. nettodrifts- 
                       udgifter på de budgetgaranterede 
                       områder i budget 1999-2000 (1)  
Mill. kr. opgjort i 
2000-p/l Budget 2000 Budget 1999 Vækst B99-

B2000 
Vækst B99-
B2000 (pct.) 

Erhvervsgrundud-
dannelser (3.45) 10 10 0 -1,1 

Kontanthjælp (5.01) 1.374 1.177 197 16,7 
Aktiveringsgodtgø-
relse til flygtninge 
(5.04 gr. 02) 

0 0 0 0,0 

Aktiverede kontant-
hjælpsmodt. (5.05)  306 293 13 4,5 

Erhvervsmodnende / 
intro. kurser, jobind-
slus. (5.40 gr. 02)  

12 0 12 - 

Introduktionspro-
gram mv. (5.60) 89 105 -16 -15,4 

Introduktionsydelse 
(5.61) 7 0 7 - 

Førtidspension med 
50 pct. ref. (5.68)  586 544 42 7,7 

Førtidspension med 
35 pct. ref. (5.69)  18 0 18 - 

Beskæftigelsesord-
ninger (5.98) 173 136 37 26,8 

 I alt 2.575 2.265 310 13,7 
1) Jf. fodnote 1-3, tabel 2.5.4.1. 
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Tabel 2.5.4.2. viser at Københavns og Frederiksberg Kommuner bud-
getterer med nettoudgifter på de budgetgaranterede områder for i alt 
knap 2,6 mia. kr. i budget 2000, hvilket svarer til en vækst på 310 
mill. kr., eller 13,7 pct. i forhold til budget 1999. Kontanthjælpsområ-
det og ”førtidspensionsområdet under ét” er ligesom for primærkom-
munerne de udgiftsområder, der bidrager mest til væksten i de samle-
de budgetgaranterede områder. Tilsvarende udgør udgiftsområderne 
”beskæftigelsesordninger” og ”erhvervsmodnende og introducerende 
kurser samt jobindslusningsprojekter” også en betydelig andel af den 
samlede nominelle vækst for Københavns og Frederiksberg Kommu-
ner, - ligesom de også gjorde for primærkommunerne. Den nominelle 
vækst på de tre udgiftsområder er hhv. 197 mill. kr., 60 mill. kr. og 49 
mill. kr., svarende til en relativ vækst på områderne på hhv. 16,7 pct., 
11,1 pct. og 36,0 pct. 

For primærkommunerne og Københavns og Frederiksberg Kommuner 
under ét viser opgørelsen en samlet udgiftsvækst på godt 1,9 mia. kr. 
på de budgetgaranterede områder fra budget 1999 til budget 2000. 
Som tidligere nævnt er det kommunale bloktilskud for 2000 blevet 
opreguleret knap 797 mill. kr., som følge af den forventede udvikling 
på de budgetgaranterede områder. Kommunerne forventer altså en 
forholdsvis større udgiftsvækst på de budgetgaranterede områder, end 
der blev forudsat ved fastsættelsen af bloktilskuddet for 2000. 

2.5.3. Børneområdet 

Af tabel 2.5.5.1. fremgår udviklingen fra budget 1999 til budget 2000 
i nettodriftsudgifterne på børneområdet for primærkommunerne.  

Primærkommunerne budgetterer for 2000 med nettodriftsudgifter på 
det samlede børneområde for i alt godt 44,1 mia. kr. Dette svarer i 
forhold til budget 1999 til en realvækst på 0,8 pct. eller 366 mill. kr. 
For primærkommunerne udgør nettodriftsudgifterne på børneområdet 
ca. 35 pct. af de samlede nettodriftsudgifter i budget 2000.  
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Tabel 2.5.5.1.   Primærkommunernes nettodrifts- 
udgifter på børneområdet 1999-2000 (1) (2)  
Mill. kr. opgjort i 
2000-p/l 

Budget 2000 Budget 1999 Vækst B99-
B2000  

Vækst B99-
B2000 (pct.) 

Folkeskolen (hfkt.) 27.129 26.910 219 0,8 

- heraf folkeskoler 
(3.01) 

20.798 20.656 142 0,7 

- heraf skolefritids-
ordninger (3.05) 

2.567 2.439 128 5,2 

- heraf bidrag til 
skoler (3.10) 

1.710 1.670 40 2,4 

Dagpleje, daginst. og 
klubber for børn og 
unge   (hfkt.) 

16995 16.848 147 0,9 

I alt 44.124 43.758 366 0,8 

Kilde: Danmarks Statistik. 
1)   Numrene i parentes refererer til kontonumrene i ”Det kommunale budget- og regnskabs-

system”. Der er ikke foretaget korrektion for opgaveomlægninger mellem budget 1999 og 
2000. Der henvises i øvrigt til den kommunefordelte oversigt over nettodriftsudgifterne på 
udvalgte områder i bilag 29. 

2)   Forkortelsen 'hfkt.' står for 'hovedfunktion'. 

Der budgetteres med en udgiftsvækst på alle områder under børneom-
rådet. Den største relative vækst finder sted på skolefritidsordnings-
området, med en vækst på 5,2 pct.  

Primærkommunerne budgetterer i 2000 med nettodriftsudgifter til  
folkeskoler (3.01 og 3.10) på  godt 22,5 mia. kr., svarende til en real-
vækst i forhold til budget 1999 på 182 mill. kr. eller 0,8 pct.  

På børnepasningsordningsområdet (dette område svarer i denne sam-
menhæng til hovedfunktionen ”dagpleje, daginstitutioner og klubber-
for børn og unge” og funktionen ”skolefritidsordninger” i ”Budget- og 
regnskabssystem for kommuner og amtskommuner”) regner primær-
kommunerne i budget 2000 med nettodriftsudgifter på knap 19,6 mia. 
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kr. I forhold til budget 1999 er der således en vækst på børnepas-
ningsområdet på 275 mill. kr. eller 1,4 pct.  

Primærkommunerne budgetterer i 2000 med nettoudgifter til dagpleje, 
daginstitutioner og klubber for børn og unge på ca. 17 mia. kr., hvilket 
er en stigning på 147 mill. kr. eller 0,9 pct. i forhold til budget 1999.  

Tabel 2.5.5.2. Kbh. og Frb. Kom. nettodrifts-
udgifter på børneområdet 1999-2000 (1)  
Mill. kr. opgjort i 
2000-p/l Budget 2000 Budget 1999 Vækst B99-

B2000  
Vækst B99-
B2000 (pct.) 

Folkeskolen (hfkt.) 2.132 2.042 90 4,4 

- heraf folkeskoler 
(3.01) 

1.457 1.407 50 3,6 

- heraf skolefritids-
ordninger (3.05) 

47 43 4 9,3 

- heraf bidrag til 
skoler (3.10) 

272 262 10 3,8 

Dagpleje, daginst. og 
klubber for børn og 
unge   (hfkt.) 

2.742 2.659 83 3,1 

I alt 4.874 4.700 174 3,7 

Kilde: Danmarks Statistik. 
1) Jf. fodnote 1-2, tabel 2.5.5.1. 

I Københavns og Frederiksberg Kommuner budgetteres der i 2000 
med nettodriftsudgifter for børneområdet på godt 4,9 mia. kr. svarende 
til en realvækst på 174 mill. kr. eller 3,7 pct. i forhold til budget 1999. 
Københavns og Frederiksberg Kommuner budgetterer således med en 
noget højere relativ stigning på børneområdet end tilfældet er for pri-
mærkommunerne, - hvilket også afspejler sig i den relative vækst i 
nettodriftsudgifterne på de underopdelte opgaveområder.  

Københavns og Frederiksberg Kommuner budgetterer i 2000 med en 
realvækst i nettodriftsudgifterne til folkeskoleområdet på 60 mill. kr., 
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svarende til en vækst på området på i alt 3,6 pct. På børnepasningsom-
rådet budgetteres væksten i udgifterne for dagpleje, daginstitutioner, 
klubber for børn og unge og skolefritidsordninger til 87 mill. kr., sva-
rende til 3,0 pct. i forhold til budget 1999. 

2.5.4. Ældreområdet 

Ved ældreområdet forstås i denne sammenhæng hovedfunktionen 
"Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre" og funktio-
nen "Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring og 
pasning af døende" i det kommunale budget- og regnskabssystem. Af 
nedenstående tabel 2.5.6.1-2.5.6.3 fremgår det, at den kommunale 
sektor under ét i 2000 samlet budgetterer med nettodriftsudgifter til 
ældreområdet på i alt knap 28,7 mia. kr. I forhold til budget 1999 sva-
rer det til, at der har været et samlet fald i udgifterne til området på i 
alt godt 0,1 mia. kr. eller 0,4 pct.    

Tabel 2.5.6.1. Primærkommunernes nettodrifts-
udgifter på ældreområdet 1999-2000 (1) (2)  
Mill. kr. opgjort i 
2000-p/l Budget 2000 Budget 1999 Vækst B99-

B2000  
Vækst B99-
B2000 (pct.) 

Boliger og inst. samt 
pleje og omsorg 
(hfkt.) 

21.212 21.272 -60 -0,3 

Hjælpemidler, for-
brugsgoder, bolig-
indretning, befor-
dring og pasning af 
døende (5.54) 

1.211 1.218 -6 -0,5 

I alt 22.423 22.490 -67 -0,3 

Kilde: Danmarks Statistik. 
1)   Numrene i parentes refererer til kontonumrene i ”Det kommunale budget- og regn-

skabssystem”. Der er ikke foretaget korrektion for opgaveomlægninger mellem budget 
1999 og 2000. Der henvises i øvrigt til den kommunefordelte oversigt over nettodrifts-
udgifterne på udvalgte områder i bilag 29. 

2)      Forkortelsen 'hfkt.' står for 'hovedfunktion'. 
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Primærkommunerne budgetterer i 2000 med i alt godt 22,4 mia. kr. til 
ældreområdet, hvilket svarer til 18 pct. af primærkommunernes sam-
lede nettodriftsudgifter. Primærkommunerne budgetterer for 2000 
med 67 mill. kr. mindre til ældreområdet end i budget 1999, svarende 
til at udgiftsområdet er faldet med i alt 0,3 pct. Udgifterne fordeler sig 
med 21,2 mia. kr. på området boliger og institutioner samt pleje og 
omsorg og 1,2 mia. kr. på området hjælpemidler, forbrugsgoder, bo-
ligindretning, befordring og pasning af døende. Faldet i væksten til de 
to områder er på hhv. 60 mill. kr. og 6 mill. kr., hvilket svarer til, at 
der på de to udgiftsområder har været en relativ vækst på hhv. -0,3 
pct. og -0,5 pct.  

Amtskommunerne budgetterer med i alt knap 2,6 mia. kr. til ældreom-
rådet, hvilket svarer til knap 4 pct. af amtskommunernes samlede net-
todriftsudgifter i budget 2000. I forhold til det budgetterede for 1999 
er der en real stigning i udgifterne til området på 108 mill. kr. eller 
godt 4 pct. Områderne udgør hver især hhv. 1.679 mill. kr. og 909 
mill. kr. i budget 2000. 

Tabel 2.5.6.2. Amtskommunernes nettodrifts-
udgifter på ældreområdet 1999-2000 (1) 
Mill. kr. opgjort i 
2000-p/l Budget 2000 Budget 1999 Vækst B99-

B2000  
Vækst B99-
B2000 (pct.) 

Boliger og inst. samt 
pleje og omsorg 
(hfkt.)  

1.679 1.525 154 10,1 

Hjælpemidler, for-
brugsgoder, bolig-
indretning, befor-
dring og pasning af 
døende (5.54) 

909 954 45 4,7 

I alt 2.588 2.480 108 4,4 

Kilde: Danmarks Statistik. 
1) Jf. fodnote 1-2, tabel 2.5.6.1. 
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For budget 2000 udgør Københavns og Frederiksberg Kommuners 
udgifter til ældreområdet samlet knap 3,7 mia. kr., som fordeler sig 
med knap 3,5 mia. kr. til området boliger og institutioner samt pleje 
og omsorg og de resterende 0,2 mia. kr. til området hjælpemidler, for-
brugsgoder, boligindretning, befordring og pasning af døende. I for-
hold til budget 1999 svarer dette under ét til et realt fald på 142 mill. 
kr., eller knap 4 pct. Københavns og Frederiksberg Kommuner bruger 
under ét godt 4 pct. af deres samlede nettodriftsudgifter på ældreom-
rådet.    

Tabel 2.5.6.3. Kbh. og Frb. Kom. nettodrifts-
udgifter på ældreområdet 1999-2000 (1)  
Mill. kr. opgjort i 
2000-p/l Budget 2000 Budget 1999 Vækst B99-

B2000  
Vækst B99-
B2000 (pct.) 

Boliger og inst. samt 
pleje og omsorg 
(hfkt.) 

3.479 3.629 -150 -4,1 

Hjælpemidler, for-
brugsgoder, bolig-
indretning, befor-
dring og pasning af 
døende (5.54) 

207 199 8 0,5 

I alt 3.686 3.828 -142 -3,7 

Kilde: Danmarks Statistik. 
1) Jf. fodnote 1-3, tabel 2.5.6.1. 

2.5.5. Serviceudgifter 
I forbindelse med aftalerne for 1999 blev begrebet serviceudgifter 
introduceret. Serviceudgifterne er defineret som kommunernes samle-
de nettodriftsudgifter eksklusive udgifterne på de budgetgaranterede 
brugerfinansierede områder samt øvrige overførsler. I forhold til det 
kommunale budget- og regnskabssystem blev serviceudgifterne i bud-
get 1999 defineret som de samlede nettodriftsudgifter på hovedkontie-
ne 0 til 6 fratrukket nettodriftsudgifter på følgende funktioner: 0.50-
0.65, 1.01-1.04, 3.45, 5.01, 5.04, 5.05, 5.60, 5.61, 5.67, 5.68, 5.71, 
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5.91, 5.92 og 5.98. For budget 2000 skal kommunernes udgifter på 
funktionerne 5.65 og 5.69 yderligere fratrækkes ved opgørelsen af 
serviceudgifterne.  

Tabel 2.6.1. Kommunale serviceudgifter 99-2000   
Mill. kr. opgjort i 
2000-p/l og opgave-
niveau 

Budget 2000 Budget 1999 Vækst B99-
B2000 (pct.) 

Vækst B99-
B2000 (pct.) 

Primærkommunerne 107.251 106.192 1.131 1,0 

Københavns og 
Frederiksberg Kom.    23.642          23.316              326               1,4  

 1)  Væksten i serviceudgifterne kan ikke umiddelbart sammenlignes for primærkommunerne 
og Københavns og Frederiksberg Kommuner, idet Københavns og Frederiksberg Kom-
muner også varetager amtskommunale opgaver. 

Af tabel 2.6.1 fremgår de kommunale udgifter på serviceområderne i 
budget 2000 samt udviklingen i disse fra budget 1999. Serviceudgif-
terne for amtskommunerne svarer til amtskommunernes nettodriftsud-
gifter og er derfor ikke medtaget her. Som det fremgår af tabellen, er 
serviceudgifterne i primærkommunerne under et budgetteret til 107,3 
mia. kr. i 2000. I forhold til budget 1999 er serviceudgifterne steget 
med godt 1,1 mia. kr. svarende til en realvækst på 1 pct. 

Københavns og Frederiksberg Kommuner budgetterer med serviceud-
gifter på godt 23,6 mia. kr. i 2000 svarende til en vækst i forhold til 
budget 1999 på 326 mill. kr. eller 1,4 pct.  

2.6. Personaleforbrug 

Kommunerne budgetterer under ét med et samlet personaleforbrug 
(omregnet til fuldtidsansatte) på 514.276 personer i 2000. Dette tal er 
inklusive personer i jobtræning og puljejob. Kommunernes personale-
forbrug korrigeret for personer i jobtræning og puljejob budgetteres i 
2000 til at udgøre 498.276 personer, jf. bilag 11. I forhold til budget 
1999 er der tale om en stigning på 3.119 personer eller 0,6 pct. 
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Amtskommunerne budgetterer for 2000 med en stigning i personale-
forbruget (omregnet til fuldtidsansatte og eksklusive personer, der er 
ansat i jobtræning og puljejob) på 1.957 personer svarende til en vækst 
på 1,5 pct. Primærkommunerne budgetterer med en stigning på 2.654 
fuldtidsansatte, hvilket svarer til en vækst på knap 0,8 pct. Køben-
havns og Frederiksberg Kommuner budgetterer under ét med et per-
sonaleforbrug på 1.492 personer mindre end i budget 1999, svarende 
til et relativt fald i personaleforbruget på 3,1 pct.  

 



 Særlige undersøgelser  
 

81 

3. Spredningen i de kommunale skattepro-
center 1972-2000   

I dette kapitel præsenteres en statistisk undersøgelse af spredningen i 
de kommunale skatteprocenter siden 1972. 

Forskellene i de kommunale skatteprocenter er udtryk for forskelle i 
serviceniveauet og forskelle i den økonomiske belastning, således som 
denne afhænger af størrelsen af udgiftsbehov i forhold til skattegrund-
laget i de enkelte kommuner. Skatteprocenterne påvirkes således af 
den kommunale prioritering mht. serviceniveauet, af udviklingen i 
udgiftsbehovet og af kommunernes finansieringsmuligheder.  

Finansieringsmulighederne bestemmes primært af den regionale ind-
komstudvikling og af overførsler samt aftaler kommunerne og staten 
imellem, dvs. af udligningsniveauet og fastlæggelsen af bloktilskud, 
økonomiaftaler, finansieringsomlægninger m.m. Årsagerne til udvik-
lingen i de kommunale skatteprocenter kan derfor være mange.      

Her foretages en rent statistisk analyse af spredningen i de kommunale 
skatteprocenter, hvilket kan fungere som udgangspunkt for en diskus-
sion af årsagerne til udviklingen heri.  

Den valgte periode. 

Kommunalreformen omfattede med virkning fra 1970 inddelingen af 
primær- og amtskommuner i hele landet undtaget hovedstaden, der i 
stedet var omfattet af hovedstadsreformen med virkning fra 1974. 
Byrdefordelingen mellem stat, amts- og primærkommuner ændredes 
også betydeligt. Amtskommunerne, der tidligere blev finansieret via 
beskatning af fastejendom og direkte beskatning af kommunerne, fik i 
denne forbindelse ret til at udskrive indkomstskat fra 1972.  

Udgangsåret 1972 er således det første år, hvor amtskommunerne ud-
skrev selvstændige indkomstskatter. Samtidig er antallet af amts- og 
primærkommuner herefter uændret bortset fra en reduktion i antallet 
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af primærkommuner på to til 275 i forbindelse med hovedstadsrefor-
men. Data for de sammenlagte kommuner er for årene 1972-74 sam-
menvejet for at skabe konsistens med den resterende periode. 

Udviklingen i den gennemsnitlige kommunale og amtskommunale 
skatteprocent. 

Såvel den gennemsnitlige kommunale som den amtskommunale skat-
teprocent er steget betragteligt i perioden. Udviklingen i den kommu-
nale og den amtskommunale skatteprocent er i bemærkelsesværdig 
grad parallel, som det ses i figur 1. De to kurvers parallelitet er overra-
skende pga. kommunernes og amtskommunernes meget forskellige 
opgavevaretagelse og dermed forskellige udgiftsbehov. 

I figur 1 fremgår den kommunale skatteprocent af venstre akse, mens 
den amtskommunale skatteprocent fremgår af højre akse. Den kom-
munale skatteprocent steg fra 1972 til 1980 med 3,1 procentpoint til 
17,4 pct., mens den fra 1980 til 1990 steg med 2,0 procentpoint. I 
2000 var den steget med yderligere 1,2 procentpoint til 20,6 pct. De 
tilsvarende stigninger i den gennemsnitlige amtskommunale skatte-
procent var 2,0 procentpoint fra 1972 til 1980, 2,5 procentpoint fra 
1980 til 1990 og 2,1 procentpoint fra 1990 til 2000, hvor skatteprocen-
ten var på 11,5 pct..  

Figur 1: Skatteprocenterne 1972 til 2000
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Den gennemsnitlige skatteprocent for amtskommunerne er steget rela-
tivt mest pga. parallelle absolutte ændringer i skatteprocenterne samti-
dig med, at den amtskommunale skatteprocent generelt er 9-10 pro-
centpoint lavere end den kommunale skatteprocent.  

De gennemsnitlige skatteprocenter er beregnet som skatteprocenten 
for det samlede udskrivningsgrundlag. Den gennemsnitlige skattepro-
cent beregnes således ved, at skatteprocenten for hver enhed (amts-
kommune og kommune) vægtes med den andel af landets udskriv-
ningsgrundlag, de repræsenterer. 

Spredningen i skatteprocenterne 

Det generelle billede er, at spredningen i skatteprocenterne er mind-
sket i perioden 1972 til 2000, jf. figur 2. Udviklingen i spredningen er 
mere jævn for kommunerne end amtskommunerne, hvilket også ses af 
figur 3, hvor spredningen er indekseret med basisår i 1995. Det hæn-
ger sammen med det langt mindre antal amtskommuner end kommu-
ner.  

Figur 2: Spredningen i skatteprocenterne 1972 til 2000
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Spredningen måles her som den gennemsnitlige forskel mellem den 
enkelte kommunes skatteprocent og den gennemsnitlige vægtede skat-
teprocent, som blev anvendt ovenfor. F.eks. afveg de kommunale 
skatteprocenter i gennemsnit med ca. 1,35 pct. fra den samlede kom-
munale skatteprocent i 1972, mens de i 2000 afviger med ca. 0,65 pct. 
i gennemsnit. Det, der ønskes belyst, er spredningen i skatteprocenten 
på tværs af kommuner og ikke spredningen i borgernes skattebetaling, 
derfor anvendes udskrivningsgrundlaget ikke som vægt.  

Spredningen mellem amtskommuner 

Spredningen i den amtskommunale skatteprocent er generelt mind-
sket, men udviser i enkelte år betydelige stigninger. Spredningen øges 
således i årene 1979-1981 og i 1983, 1987 og 1995. Det ses også, at 
de amtskommunale skatteprocenter var betydeligt mere uensartede i 
1972-1974 end i resten af perioden. Siden slutningen af 80’erne har 
spredningen ikke ændret sig nævneværdigt. I denne periode har den 
gennemsnitlige afvigelse ligget på omkring 0,3 pct. fra den samlede 
skatteprocent, som det fremgår af figur 2.   

Figur 3: Spredningen i skatteprocenterne 1972-2000 (1995=100)
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Spredningen mellem kommuner 

I perioden før 1983 er der betydelige udsving i spredningen i skatte-
procenterne, men der er tendens til indsnævring. I 1983 øgedes spred-
ningen på tværs af kommuner markant, hvilket var sammenfaldende 
med en betydelig stigning i den gennemsnitlige skatteprocent, jf. figur 
1. Siden 1983 har spredningen været jævnt faldende fra i gennemsnit 
at være knap 1,25 pct. i 1983 til i 2000 at være ca. 0,65 pct., som det 
fremgår af figur 2. Det svarer til en indsnævring på ca. 0,035 procent-
point om året, mens indsnævringen fra 1995 til 2000 var ca. 0,030 
procentpoint om året, hvilket ikke tyder på en øget hastighed i ind-
snævringen siden finansieringsreformen i 1995. Figur 3 præsenterer 
samme resultat på en lidt anden måde, heraf fremgår det, at sprednin-
gen i 1983 var 50 pct. højere end i 1995, hvor spredningen er indekse-
ret til 100, mens spredningen i 2000 var næsten 20 pct. lavere.     

I lyset heraf er det ikke overraskende, at spændet mellem den højeste 
og den laveste kommunale skatteprocent også er mindsket i perioden, 
som det fremgår af figur 4. I 1983 var spændet på 10,9 pct. mellem 
Tornved med den højeste skatteprocent og Holmsland med den laveste 
på 12,4 pct., mens spændet i 2000 er 7,3 pct. mellem de samme to 
kommuner, hvor skatteprocenten i Holmsland kommune nu er 15,5 

Figur 4: Højeste og laveste kommunale skatteprocenter 1972-2000
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pct. I 1973 var spændet på 11,0 pct. mellem Vallensbæk med den hø-
jeste skatteprocent og Langebæk med den laveste skatteprocent på 9,0 
pct. 

Grupperet udvikling i skatteprocenterne. 

I figur 5 vises spredningen i skatteprocenten for borgernes skattebeta-
ling for grupperinger af landet primært efter bymæssighed i forhold til 
den samlede skatteprocent. Definitionen af grupperingen efter bymæs-
sighed er beskrevet på side 89 og 90. Den samlede skatteprocent sva-
rer til x aksen (og den samlede kommunale skatteprocent vist i figur 
1). Det er væsentligt, at kurverne markerer afvigelser fra den samlede 
skatteprocent, dvs. at kurverne påvirkes af ændringer i egne skattepro-
center såvel som ændringer i den samlede skatteprocent.  

Perioden frem til midten af 80erne er kendetegnet ved, at skattepro-
centen i bykommunerne med over 20.000 indbyggere steg relativt til 
skatteprocenten i resten af landet, mens skatteprocenten faldt i de 

Figur 5: Afvigelse fra gennemsnitlig skatteprocent 
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nordøstsjællandske kommuner (NØS) og i hovedstadens forstæder3. 
Denne udvikling ændrede billedet af de relative skatteprocenter, idet 
netop NØS og hovedstadens forstæder i begyndelsen af 70erne havde 
de absolut højeste skatteprocenter, mens bykommunerne med over 
20.000 indbyggere havde de laveste skatteprocenter. Set over hele 
perioden fra begyndelsen af 70erne til midten af 80erne havde land-
kommunerne med under 33,3 pct. af befolkningen i byer og land-
kommunerne uden by den relativt laveste skatteprocent.  

Fra midten af 80erne og ti år frem var den gennemsnitlige udskriv-
ningsprocent i bykommunerne med over 20.000 indbyggere fortsat 
relativt set meget høj, men også i bykommunerne med 10-20.000 ind-
byggere var den gennemsnitlige udskrivningsprocent over den samle-
de gennemsnitlige udskrivningsprocent. Derimod var den gennemsnit-
lige udskrivningsprocent relativt set lav i hovedstadens forstæder, 
samt i landkommuner med over 50 pct. af indbyggerne bosat i byer.  

Fra 1995 til 2000 foregår der en tilnærmelse af skatteprocenten i by-
kommunerne, i NØS og i landkommunerne med over 50 pct. af ind-
byggerne bosat i byerne mod den gennemsnitlige skatteprocent. Frem 
til 1998 er der også tendens til, at hovedstadens forstæder nærmer sig 
den samlede gennemsnitlige udskrivningsprocent. Figur 5 egner sig 
imidlertid ikke til at udtale sig om den absolutte udvikling i skattepro-
centerne for grupperne. 

I figur 6 vises udviklingen i de kommunale skatteprocenter for hver af 
de otte grupperinger i perioden 1995 til 2000, hvor skatteprocenterne 
er indekserede med basisår i 1995 og de beregnede skatteprocenter i 
grupperne er angivet i henholdsvis 1995 og 2000. Udviklingen i den 
samlede gennemsnitlige udskrivningsprocent fremgår også af figuren.  

Bykommunerne - især de med over 20.000 indbyggere - havde i 1995 
den højeste gennemsnitlige udskrivningsprocent, men har i perioden 

                                                      
3 Hovedstadens forstæder består af Københavns Amt samt 8 tilgrænsende kommu-
ner, mens NØS består af de resterende kommuner i hovedstadsregionen, som det 
fremgår af definitionen på side 89 og 90.   
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frem til 2000 haft de mindste stigninger i skatteprocenten. De trækker 
således, som de eneste grupper, den samlede skatteprocent ned. På 
trods heraf har bykommunerne med over 20.000 indbyggere fortsat 
den højeste skatteprocent i 2000.  

Hovedstadens forstæder havde i 1995 den laveste gennemsnitlige ud-
skrivningsprocent og udviklingen har frem til 2000 også været ganske 
fordelagtig for hovedstadens forstæder, der derfor fortsat havde den 
laveste gennemsnitlige udskrivningsprocent af grupperne i 2000.  

Udviklingen for de øvrige grupper er rimelig ensartet med en stigning 
i skatteprocenten på omtrent 5, hvilket rammer landkommunerne uden 
by hårdest, idet den gennemsnitlige udskrivningsprocent her var rela-
tivt højt i 1995. Det ses også, at den gennemsnitlige udskrivningspro-

Figur 6: Udskrivningsprocenterne 1995-2000 (1995=100)
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cent her i 2000 stort set svarede til den gennemsnitlige udskrivnings-
procent i bykommunerne med over 20.000 indbyggere. 

Afslutning 

De kommunale og de amtskommunale skatteprocenter har i perioden 
1972 til 2000 udviklet sig bemærkelsesværdigt parallelt, og er således 
steget med henholdsvis 6,3 og 6,6 procentpoint.  

Spredningen i skatteprocenterne er i hele perioden mindsket betyde-
ligt, men især efter 1983 er der foregået en vedvarende indsnævring i 
variationen. Hastigheden i indsnævringen er ikke øget efter finansie-
ringsreformen i 1995. Siden begyndelsen af 90erne, men især efter 
1995 er variationen i skatteprocenten mellem kommunegrupper opdelt 
efter urbaniseringsgrad også mindsket, og det i større omfang end tid-
ligere. 

Kategorisering af kommuner efter bymæssighed. 

Kommunerne er inddelt i 12 grupper jf. Danmarks Statistiks definition af 
”Geokode 1”. Inddelingen foregår i to niveauer. På 1. niveau inddeles kom-
munerne i 3 bymæssighedshovedgrupper (A, B og C). Disse tre hovedgrup-
per inddeles derefter i 12 undergrupper (1 –12). Grupperingen er baseret på 
bymæssigheden i 1981, idet grupperingen ikke blev opdateret før 1997 og 
med rimelighed repræsenterer midten af den belyste periode.   

A) Hovedstadsregionen (København og Frederiksberg kommuner samt 
København, Frederiksborg og Roskilde amter)  

1) Hovedstaden (Købehavn, Frederiksberg og Gentofte kommuner) (3) 

2) Hovedstadens forstæder (Købehavns Amt samt 8 tilgrænsende kommuner, 
hvor mere end 75 pct. af befolkningen bor i bymæssig bebyggelse (25) 

3) Kommuner i NØS, der ikke indgår i 1 og 2, med over 10.000 indb. (6) 

4) Øvrige kommuner i NØS (16) 
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B) Bykommuner, hvis største by havde mindst 10000 indb. 1. jan 1981. 
(Grupperet efter største bys størrelse 1. jan. 1981) 

5) Bykommuner med over 100.000 indbyggere (3) 

6) Bykommuner med 40.000 – 100.000 indbyggere (5) 

7) Bykommuner med 20.000 – 40.000 indbyggere (12) 

8) Bykommuner med 10.000 – 20.000 indbyggere (19) 

C) Øvrige kommuner. (Grupperet efter antal indb. i byer med over 2000 
indb. 1. jan. 1981.)  

9) Landkommuner med over 50% af befolkningen i byer (30) 

10) Landkommuner med 33.3 - 50% af befolkningen i byer (62) 

11) Landkommuner med under 33% af befolkningen i byer (31) 

12) Landkommuner uden bymæssig bebyggelse (63) 

København og Frederiksberg kommune, gruppe 1, udelades af undersøgel-
sen pga. problemer med at adskille beløbene i amtskommunale og kommu-
nale variable, mens Gentofte kommune i stedet indgår i gruppe 2, hovedsta-
dens forstæder. I parentes er angivet antallet af kommuner, der indgår i hver 
gruppe. Idet nogle grupper består af et meget lavt antal kommuner, er føl-
gende grupper behandlet sammen: 3+4) NØS  5+6+7) Bykommuner med 
over 20.000 indbyggere. 
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Bilag 1:    Gennemsnitlig kommunal  
Tabel 1    udskrivningsprocent 1980-2000 
 
Pct. Amts- 

kommuner 
Primær- 
kommuner 

Kbh. 
kommune 

Frb.  
kommune 

Hele 
landet (1) 

1980 6,88 17,40 26,00 24,10 24,46 
1981 7,06 17,38 26,20 24,10 24,63 
1982 7,28 17,42 26,80 24,10 24,93 
1983 8,38 18,54 28,80 25,60 27,10 
1984 8,75 18,59 28,90 25,90 27,47 
1985 8,72 18,48 29,10 25,90 27,36 
1986 8,75 18,54 28,90 25,90 27,42 
1987 9,21 19,05 28,90 27,50 28,30 
1988 9,41 19,53 28,90 27,50 28,91 
1989 9,43 19,52 28,90 27,50 28,92 
1990 9,45 19,39 28,90 27,50 28,81 
1991 9,51 19,40 30,80 27,90 29,07 
1992 9,62 19,59 30,80 27,90 29,33 
1993 9,73 19,64 30,80 27,90 29,47 
    1994 2) 9,78 19,66 30,80 27,90 29,54 
1995 10,01 19,83 30,80 27,90 29,88 
1996 10,54 19,88 30,80 27,90 30,40 
1997 10,92 20,22 31,70 29,60 31,16 
1998 11,35 20,38 31,70 29,60 31,69 
1999 11,46 20,47 31,70 29,60 31,85 
2000 11,55 20,57 31,70 30,80 32,04 

1) Ekskl kirkeskat  
2) Den gennemsnitlige udskrivningsprocent dannes ved en sammenvejning af de enkelte 
kommuners udskrivningsprocent med disses udskrivningsgrundlag P.g.a. skattereform og 
bruttoficering har de enkelte kommuners udskrivningsgrundlag ændret sig på forskellig vis fra 
1993 til 1994. Stigningen i den gennemsnitlige udskrivningsprocent skyldes alene denne 
ændrede vægtning og er således af teknisk karakter. 
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Bilag 1:    Gennemsnitlig kirkeskatte-  
Tabel 2     procent 1987-2000 
 
Pct. Hele landet 
1987 0,80
1988 0,79 
1989 0,79 
1990 0,80 
1991 0,81 
1992 0,82 
1993 0,82 
1994 0,80 
1993 0,81 
1994 0,80 
1995 0,80 
1996 0,81 
1997 0,80 
1998 0,81 
1999 0,83 
2000 0,85 
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Bilag 2:    Gennemsnitlig kommunal  
                 grundskyldspromille 1980-2000 
 
Promille Amts- 

kommuner 
Primær- 
kommuner 

Kbh. 
kommune 

Frb.  
kommune 

Hele 
landet 

1980 15,00 10,89 45,00 36,00 27,30 
1981 15,00 11,06 50,00 36,00 27,78 
1982 13,00 9,76 50,00 36,00 24,47 
1983 12,00 10,56 55,00 36,00 24,35 
1984 11,00 10,68 55,00 36,00 24,03 
1985 10,00 9,89 47,00 34,00 21,75 
1986 10,00 9,60 47,00 31,20 21,47 
1987 10,00 9,64 38,51 28,00 21,37 
1988 10,00 10,97 37,15 28,00 22,52 
1989 10,00 10,43 36,35 28,00 21,96 
1990 10,00 10,42 35,79 28,00 21,80 
1991 10,00 10,85 35,17 28,00 22,06 
1992 10,00 11,39 34,36 28,00 22,48 
1993 10,00 11,33 34,00 28,00 22,58 
1994 10,00 11,29 34,00 28,00 22,55 
1995 10,00 11,78 34,00 28,00 22,97 
    1996 (1) 10,00 11,80 34,00 28,00 22,96 
1997 10,00 12,06 34,00 27,00 23,15 
1998 10,00 12,26 38,00 27,00 23,73 
1999 10,00 13,13 36,00 27,00 24,29 
2000 10,00 13,28 34,00 27,00 24,25 

Noter:  Ændringer i vurderingslovgivningen og i ejendomsskattelovgivningen har i peri-
oden påvirket fastsættelsen af grundskyldspromillen.  

 (1)   Fra 1996 er den amtskommunale grundskyldspromille for landbrugsejendomme 
og lign. ved lov fastsat til 5,7 promille. For 1999 og 2000 er der ved lov fastsat et 
loft på 8 promille for den primærkommunale grundskyld af produktionsjord. 
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Bilag 3:    Gennemsnitligt kommunalt  
                 beskatningsniveau 1985-2000 
Pct. Amts- 

kommuner 
Primær- 
kommuner 1

Kbh. 
kommune 

Frb. 
kommune 

Hele 
landet 

1985 8,93 18,17 30,26 26,37 27,40 
1986 8,75 18,17 30,21 26,32 27,33 
1987 9,21 18,58 30,36 27,94 28,12 
1988 9,41 19,20 30,10 27,92 28,72 
1989 9,43 19,16 29,97 27,90 28,81 
1990 9,45 19,06 29,82 27,84 28,68 
1991 9,51 19,12 31,59 28,20 28,93 
1992 9,62 19,34 31,42 28,19 29,24 
1993 9,73 19,36 31,65 28,31 29,30 
1994 9,78 19,39 31,55 28,28 29,42 
1993 9,73 19,52 31,91 28,46 29,54 
1994 9,78 19,54 31,78 28,42 29,64 
1995 10,01 19,74 31,68 28,36 30,26 
1996 10,54 19,80 31,63 28,33 30,49 
1997 10,92 20,14 32,57 29,99 31,28 
1998 11,35 20,31 32,79 29,98 31,75 
1999 11,46 20,45 32,70 29,98 32,01 
2000 11,54 20,47 32,50 31,07 32,02 

1) Fra og med 1995 til og med 1999 er beskatningsgrundlaget opgjort udfra udskrivnings-
grundlaget tillagt 6,5 pct. af de afgiftspligtige grundværdier (hidtil 7,5 pct.). For at kunne 
sammenligne beskatningsniveauet fra 1995 med tidligere år er beskatningsniveauerne for 
1993 og 1994 vist efter den nye beregningsmetode. Fra og med 2000 indgår de afgiftspligti-
ge grundværdier med 7 pct. i beregningen af beskatningsgrundlaget. Det beregnede beskat-
ningsgrundlag vedrørende ejendomsværdi indgår ligeledes i opgørelsen fra 2000.    
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Bilag 4:    Udskrivningsgrundlag 1980-2000 (1) 
 
Mill.kr. Amts- 

kommuner 
Primær- 
kommuner 

Kbh. 
kommune 

Frb.  
kommune 

Hele 
landet 

1980 156.138 157.537 20.168 4.445 182.150 
1981 171.154 172.523 21.942 4.899 199.364 
1982  194.096 195.800 24.238 5.445 225.483 
1983 211.670 213.310 25.655 5.892 244.857 
1984 225.043 226.832 26.441 6.145 259.418 
1985 244.779 246.684 27.853 6.576 281.113 
1986  262.388 264.297 29.395 6.960 300.652 
1987 285.003 287.022 31.803 7.466 326.291 
1988 305.126 306.805 34.054 7.978 348.837 
1989  317.920 318.541 35.220 8.256 362.017 
1990  328.956 329.616 35.966 8.534 374.116 
1991  343.696 344.484 36.721 8.846 390.051 
1992 359.504 360.325 37.625 9.174 407.124 
1993 364.835 365.538 38..191 9.468 413.197 
1994 404.059 405.387 43.648 10.491 459.526 
1995 (2) 421.666 412.622 46.136 10.961 469.719 
1996 495.876 439.077 46.944 11.388 497.409 
1997 514.144 455.468 48.694 11.718 515.880 
1998 (2) 476.822 482.354 51.070 12.372 545.795 
1999 (2) 495.813 499.863 53.023 12.836 564.329 
2000 (2) 501.368 504.951 53.623 13.122 570.588 

Kilde: Opgørelser foretaget af Indenrigsministeriet 
(1) Udskrivningsgrundlaget er opgjort eksklusiv særlig indkomstskat 
(2) Opgjort ud fra budgetterede udskrivningsgrundlag. 
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Bilag 5:    Afgiftspligtige grundværdier 1980-2000 
 
Mill.kr. Amts- 

kommuner 
Primær- 
kommuner 

Kbhs. 
kommune 

Frb.  
kommune 

Hele 
landet 

 1980 154.044 154.044 11.333 1.920 167.297 
 1981 154.799 145.799 11.255 1.920 167.974 
 1982  181.727 181.727 11.350 1.822 194.899 
 1983 165.134 168.728 10.632 1.750 181.110 
 1984 174.433 172.093 11.500 1.875 185.468 
 1985 196.652 197.561 13.457 2.175 213.193 
 1986  226.172 228.196 15.732 2.500 246.428 
 1987 293.712 302.431 28.850 4.500 335.781 
 1988 289.336 298.358 29.900 4.700 332.958 
 1989  294.288 300.344 29.800 4.700 334.844 
 1990  285.743 291.672 27.100 4.200 322.972 
 1991  270.089 277.470 23.800 3.839 305.109 
 1992 273.130 278.533 23.700 3.830 306.063 
 1993 328.130 328.251 33.300 5.411 366.962 
 1994 327.337 328.736 33.529 5.547 367.812 
 1995 321.052 322.125 32.353 5.286 359.764 
 1996 322.454 329.545 32.353 5.314 367.211 
 1997 (1) 352.707 352.866 33.235 6.133 392.235 
 1998 (1) 359.737 358.385 35.684 6.270 400.339 
 1999 (1) 399.239 395.331 37.472 6.560 439.369 
 2000 (1) 429.189 429.751 40.735 7.000 477.486 

(1) Indberetninger til Indenrigsministeriet 
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Bilag 6: Likviditet ultimo året i pct. af brutto-
drifts- og anlægsudgifterne (inkl. moms) 
1986-98 (1)  

Mill. kr.  Amts- 
komm.(2) 

Primær- 
kommuner 

Kbh. og 
Frb. Kom. 

Hele 
landet 

 Likviditet ultimo 4.737 12.853 - 11 17.580 
1986 Bruttoudgifter 43.769 104.260 25.395 173.424 
 i pct. 10,82 12,33 - 0,40 10,14 
 Likviditet ultimo  4.374 9.779 232 14.386 
1987 Bruttoudgifter 49.687 117.901 27.800 195.388 
 i pct. 8,80 8,29 0,83 7,36 
 Likviditet ultimo  3.329 8.759 - 289 11.799 
1988 Bruttoudgifter 53.245 128.177 30.381 211.803 
 i pct. 6,25 6,83 - 0,95 5,57 
 Likviditet ultimo  3.400 8.713 465 12.579 
1989 Bruttoudgifter 54.868 133.790 31.444 220.102 
 i pct. 6,20 6,51 1,48 5,72 
 Likviditet ultimo  4.124 7.676 199 12.000 
1990 Bruttoudgifter 56.921 138.567 32.222 227.710 
 i pct. 7,25 5,54 0,62 5,27 
 Likviditet ultimo  4.043 8.749 - 610 12.183 
1991 Bruttoudgifter 59.845 142.357 34.079 236.281 
 i pct. 6,76 6,15 -1,79 5,16 
 Likviditet ultimo  3.119 9.369 - 1.000 11.487 
1992 Bruttoudgifter 62.309 142.726 34.224 239.259 
 i pct. 5,01 6,56 -2,92 4,80 
 Likviditet ultimo  4.417 10.753 - 888 14.282 
1993 Bruttoudgifter 65.231 152.959 36.695 254.885 
 i pct. 6,77 7,03 - 2,42 5,60 
 Likviditet ultimo  3.439 13.251 582 17.271 
1994 Bruttoudgifter 68.351 160.048 37.898 266.297 
 i pct. 5,03 8,28 1,54 6,49 
 Likviditet ultimo  4.171 14.252 925 19.348 
1995 Bruttoudgifter 71.265 165.000 38.068 274.333 
 i pct. 5,85 8,64 2,43 7,05 
 Likviditet ultimo  4.361 13.324 1.273 18.957 
1996 Bruttoudgifter 75.458 177.488 38.274 291.220 
 i pct. 5,78 7,51 3,33 6,51 
 Likviditet ultimo  4.616 7.577 1.295 13.487 
1997 Bruttoudgifter 79.392 187.296 39.843 306.529 
 i pct. 5,81 4,05 3,25 4,40 
 Likviditet ultimo  4.708 7.246 1.259 13.213 
1998 Bruttoudgifter 84.838 196.585 41.351 322.774 
 i pct. 5,55 3,69 3,04 4,09 

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik samt beregninger i Indenrigsministeriet. 
Noter: (1) Bruttoudgifter er ekskl. pensioner og familieydelser med 100 pct. statsrefusion. 
            (2) Ekskl. Hovedstadsrådet. 
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Bilag 7: Kvartalsoversigt over kommunernes li-
kvide beholdninger 1991-1999 

Mill. kr. Amts- 
kommuner 

Primær- 
kommuner 

Kbh. og Frb. 
Kommune 

Hele 
landet 

1991 1. kvartal 2.935 7.836 -714 10.057 
1991 2. kvartal 3.900 7.107 -881 10.126 
1991 3. kvartal 2.365 10.321 -1.526 12.632 
1991 4. kvartal 4.346 8.790 -504 12.183 
Ult. 1991 4.044 8.749 -610 12.183 
1992 1. kvartal 3.012 10.319 -185 13.146 
1992 2. kvartal 3.229 8.288 -562 10.955 
1992 3. kvartal 2.578 10.122 -655 12.045 
1992 4. kvartal 3.046 9.437 -1.016 11.467 
Ult. 1992 3.119 9.369 -1.000 11.488 
1993 1. kvartal 2.254 11.974 -138 14.090 
1993 2. kvartal 3.198 9.702 -1.079 11.821 
1993 3. kvartal 2.782 12.526 -930 14.378 
1993 4. kvartal 3.951 10.096 -780 14.267 
Ult. 1993 4.417 10.753 -888 14.282 
1994 1. kvartal 2.691 13.137 -626 15.202 
1994 2. kvartal 2.990 11.111 -607 13.494 
1994 3. kvartal 1.952 13.620 -306 15.266 
1994 4. kvartal 3.287 13.779 436 17.502 
Ult. 1994 3.439 13.251 582 17.271 
1995 1. kvartal 1.986 15.425 2.798 20.209 
1995 2. kvartal 3.411 14.273 751 18.434 
1995 3. kvartal 2.598 15.989 1.224 19.811 
1995 4. kvartal 4.001 14.005 801 18.807 
Ult. 1995 4.171 14.252 925 19.348 
1996 1. kvartal 2.788 17.734 1.963 22.485 
1996 2. kvartal 3.281 13.592 1.372 18.245 
1996 3. kvartal 2.873 17.255 2.213 22.341 
1996 4. kvartal 3.903 13.299 997 18.199 
Ult. 1996 4.361 13.323 1.273 18.957 
1997 1. kvartal 3.452 13.467 1.555 18.473 
1997 2. kvartal 3.947 9.626 852 14.425 
1997 3. kvartal 3.575 11.113 1.841 16.529 
1997 4. kvartal 4.301 7.869 1.309 13.479 
Ult. 1997 4.616 7.577 1.295 13.487 
1998 1. kvartal 4.166 12.654 1.991 18.811 
1998 2. kvartal 5.131 10.212 1.501 16.844 
1998 3. kvartal 4.572 13.054 2.110 19.736 
1998 4. kvartal 4.438  8.107 1.283 13.829 
Ult. 1998 4.708  7.246 1.259 13.213 
1999 1. kvartal 3.743 12.708 1.593 18.044 
1999 2. kvartal 5.058 10.131 240 15.430 
1999 3. kvartal 3.993 13.327 1.986 19.306 

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik 
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Bilag 8:  Langfristet gæld ultimo året i pct. af udskriv-
ningsgrundlaget 1985-98 (1)  

Mill. kr.      Amts- 
komm.(2) 

Primær- 
komm. 

Kbh. og 
Fr.berg 

Hele 
landet 

 Langfristet gæld  -2.546 -18.774 -6.556 -27.876 
1985 Udskrivningsgrl. 244.779 250.295 34.686 284.982 
 i pct. 1,04 7,50 18,90 9,78 
 Langfristet gæld  -2.417 -18.393 -6.811 -27.621 
1986 Udskrivningsgrl. 262.388 268.379 36.616 304.994 
 i pct. 0,92 6,85 18,60 9,06 
 Langfristet gæld  -2.257 -19.013 -7.650 -28.920 
1987 Udskrivningsgrl. 285.003 290.758 39.562 330.319 
 i pct. 0,79 6,54 19,34 8,76 
 Langfristet gæld  -2.267 -20.077 -8.331 -30.674 
1988 Udskrivningsgrl. 305.126 310.956 42.391 353.348 
 i pct. 0,74 6,46 19,65 8,68 
 Langfristet gæld  -2.244 -21.376 -8.682 -32.302 
1989 Udskrivningsgrl. 317.920 323.069 43.818 366.887 
 i pct. 0,71 6,62 19,81 8,80 
 Langfristet gæld  -3.301 -21.598 -10.136 -35.034 
1990 Udskrivningsgrl. 328.956 334.305 44.883 379.187 
 i pct. 1,00 6,46 22,58 9,24 
 Langfristet gæld  -3.827 -22.194 -10.640 -36.660 
1991 Udskrivningsgrl. 343.696 348.289 45.879 394.169 
 i pct. 1,11 6,37 23,19 9,30 
 Langfristet gæld  -3.901 -22.567 -11.518 -37.987 
1992 Udskrivningsgrl. 359.504 363.273 46.935 410.208 
 i pct. 1,09 6,21 24,54 9,26 
 Langfristet gæld  -5.665 -25.499 -13.879 -45.043 
1993 Udskrivningsgrl. 364.835 369.369 47.781 417.150 
 i pct. 1,55 6,90 29,05 10,80 
 Langfristet gæld  -6.536 -26.587 -16.294 -49.417 
1994 Udskrivningsgrl. 404.059 406.943 54.211 461.154 
 i pct. 1,62 6,53 30,06 10,72 
 Langfristet gæld  -6.952 -27.575 -13.828 -48.355 
1995 Udskrivningsgrl. (3) 422.991 424.461 56.327 480.788 
 i pct. 1,64 6,50 24,55 10,06 
 Langfristet gæld  -6.923 -28.521 -13.212 -48.655 
1996 Udskrivningsgrl.  495.876 439.077 58.332 497.409 
 i pct. 1,40 6,50 22,65 9,78 
 Langfristet gæld  -7.438 -30.041 -13.682 -51.162 
1997 Udskrivningsgrl.  514.144 455.468 60.412 515.880 
 i pct. 1,45 6,60 22,65 9,92 
 Langfristet gæld  -7.673 -32.322 -13.544 -53.539 
1998 Udskrivningsgrl.(3)  476.822 482.354 63.442 545.795 
 i pct. 1,61 6,70 21,35 9,81 

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik samt beregninger af Indenrigsministeriet. 
(1) Gæld til selvejende institutioner med overenskomst er medtaget. (2) Ekskl. Hovedstadsrådet.  
(3)   Budgetteret udskrivningsgrundlag. 



Bilag  
 

101 

 

Bilag 9: Kvartalsoversigt over kommunernes 
langfristede gæld 1995-1999 

Mill. kr. Amts- 
kommuner 

Primær- 
kommuner 

Kbh. og Frb. 
Kommune 

Hele 
landet 

1995 1. kvartal 6.564 27.230 17.008 50.802 
1995 2. kvartal 6.562 27.091 16.194 49.847 
1995 3. kvartal 6.596 26.963 16.139 49.697 
1995 4. kvartal 6.900 27.085 13.433 47.417 
Ult. 1995 6.952 27.575 13.828 48.355 
1996 1. kvartal 6.965 28.096 14.195 49.256 
1996 2. kvartal 6.952 28.106 14.237 49.295 
1996 3. kvartal 6.978 28.677 13.825 49.481 
1996 4. kvartal 7.000 28.126 13.357 48.483 
Ult. 1996 6.923 28.521 13.212 48.655 
1997 1. kvartal 7.007 30.270 13.244 50.521 
1997 2. kvartal 6.967 29.558 13.198 49.723 
1997 3. kvartal 7.031 29.541 13.254 49.826 
1997 4. kvartal 7.362 29.574 13.479 50.415 
Ult. 1997 7.438 30.041 13.682 51.162 
1998 1. kvartal 7.568 31.011 14.184 52.762 
1998 2. kvartal 7.716 31.032 13.574 52.322 
1998 3. kvartal 7.776 31.554 13.591 52.920 
1998 4. kvartal 7.650 32.019 13.477 53.147 
Ult. 1998 7.673 32.322 13.544 53.539 
1999 1. kvartal 7.495 32.674 13.119 53.288 
1999 2. kvartal 7.513 32.647 12.504 52.664 
1999 3. kvartal 7.569 32.585 12.989 53.143 

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik 
Anm.: Gæld til selvejende institutioner med overenskomst er medtaget 
 



Det kommunale budget 2000   

102 

 

 

Bilag 10:  
 

Kommuneres personaleforbrug 1990-
2000 (1) 

Fuldtidsbe-
skæftigede 
personer 

Amts-
komm. 

Primær- 
komm. 

Kbh. 
Komm.2 

Fr.berg 
Komm.2 

Hele 
landet 

Indeks 
Hele landet 
(1990=100) 

Budget 90 125.023 286.179 44.254 6.135 461.591 100 
Budget 91 125.032 282.228 42.885 6.077 456.222 99 
Budget 92 121.985 280.583 42.170 6.244 450.982 98 
Budget 93 120.981 284.735 42.400 6.467 454.583 98 
Budget 94 121.059 291.845 42.736 6.655 462.295 100 
Budget 95 123.941 295.958 42.345 6.689 468.933 102 
Budget 96 123.774 302.261 41.663 6.629 474.327 103 
Budget 97 125.335 307.837 41.757 6.495 481.424 104 
Budget 98 128.449 314.721 41.550 6.558 491.278 106 
Budget 99  129.971 317.593 47.593 495.157 107 
Budget 2000 131.928 320.247 46.101 498.276 108 
Regnskab 90 125.370 285.395 41.606 5.755 458.126  
Regnskab 91 122.387 281.257 41.433 6.038 451.115  
Regnskab 92 120.184 287.353 41.045 6.246 454.828  
Regnskab 93 119.946 289.121 41.949 6.395 457.411  
Regnskab 94 121.125 298.077 35.779 6.426 461.407  
Regnskab 95 125.327 299.787 40.379 6.264 471.757  
Regnskab 96 127.629 307.929 40.627 6.177 482.322  
Regnskab 97 125.645 312.950 42.685 6.370 487.650  
Regnskab 98 130.025 314.670 40.882 5.782 491.359  

Kilde: Budgettal stammer fra Danmarks Statistik, regnskabstal fra indberetninger til Inden-
rigsministeriet 

1) Opgørelsen er foretaget eksklusiv personer i arbejdstilbuds- og beskæftigelsesordninger 
samt jobtræning. Personaleforbruget er korrigeret for visse kommunale opgaveændringer 
samt arbejdstidsforkortelser. Budget 1993 er ikke korrigeret for evt. personalereduktion 
som følge af skattereformen.  

2) Københavns og Frederiksberg Kommuners personaleforbrug er blevet reduceret med det 
       budgetterede personaleforbrug for sygehusvæsen for samme år indtil og med budget  
      1995 og regnskab 1994. Korrektion af beskæftigelsesordninger tilnærmet for  
      Københavns og Frederiksberg Kommuner i perioden fra 1982 til 1994. 
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Bilag 11: Pris- og lønudvikling 1990-2000 
Pct.  Amts- 

kommuner 
Primær- 
kommuner 

Kbh. og 
Fr.berg 

Hele 
landet 

 Pris 2,9 2,8 2,6 2,8 
1990-91 Løn 2,4 2,6 2,5 2,5 
 Pris og løn 2,6 2,7 2,5 2,6 
 Pris 2,2 2,9 2,4 2,6 
1991-92 Løn 2,7 2,8 2,7 2,7 
 Pris og løn 2,5 2,8 2,6 2,7 
 Pris 1,3 1,4 1,3 1,3 
1992-93 Løn 1,9 2,3 2,1 2,1 
 Pris og løn 1,7 2,0  1,9 1,8 
 Pris 1,0  2,0  1,4 1,6 
1993-94 Løn 2,3 2,4 2,3 2,4 
 Pris og løn 1,8 2,3  2,0  2,1 
 Pris  1,0  2,5 1,9 1,9 
1994-95 Løn 1,7 1,7 1,8 1,7 
 Pris og løn 1,4 2,0  1,8 1,8 
 Pris  1,1 2,8 2,0 2,1 
1995-96 Løn  3,0  3,0 2,9 3,0 
 Pris og løn 2,2 2,9 2,6 2,7 
 Pris 1,3 2,6 1,9 2,0 
1996-97  Løn 2,9 2,8 2,7 2,8 
 Pris og løn 2,2 2,7 2,4 2,5 
 Pris 1,7 2,3 2,0 2,1 
1997-98  Løn 3,5 3,6 3,7 3,6 
 Pris og løn 2,5 3,1 3,0 2,9 
 Pris  2,6 2,7 2,6 2,7 
1998-99 1)  Løn 2,9 2,9 2,9 2,9 
 Pris og løn 1,8 2,9 2,6 2,6 
 Pris 2,6 2,7 2,6 2,7 
1999-2000 1) Løn 2,9 2,9 2,9 2,9 
 Pris og løn 2,4 2,9 2,7 2,7 

Kilde: Opgørelser af Indenrigsministeriet 
Anm.: Opgjort i overensstemmelse med den af  “Arbejdsgruppen vedrørende kommunale 

pris- og lønudvikling” skitserede metode. 
Note:   1) Finansministeriets skøn. I opgørelsen af det samlede pris- og lønindeks indgår - ud 

over pris og løn - også overførsler. Idet overførslerne vægtes forskelligt i opgørelsen 
for primær- og amtskommuner, kan det bevirke, at der på trods af næsten ens prisin-
deks og lønindeks, er forholdsvis store afvigelse mellem det samlede pris- og lønin-
deks for hhv. primær- og amtskommuner.     
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Bilag 12: Kommunale meropgaver 1996-2000 

Mill. kr. 
Amts 
komm.
sektor 

Primær 
komm. 
sektor 

Amts 
kom- 
mune. 

Pri-
mær 
kom. 

Kbh’s 
Kom- 
mune 

Frb. 
Kom 
mun 

I alt 

Regnskab 96 til regn-
skab 97 (1997-P/L) 
 

248,9 359,2 220,1 317,5 57,0 13,6 608,2 

Budget 97 til regnskab 
97 (1997-P/L) 
 

115,4 -522,4 102,0 -461,7 -38,2 -9,1 -407,0 

Budget 97 til budget 98 
(1998-P/L) 
 

804,1 503,0 710,9 444,5 122,4 29,2 1.307,0 

Regnskab 97 til budget 
98 (1998-P/L) 
 

685,2 1.041,1 605,8 920,1 161,8 38,6 1.726,3 

Budget 98 til regnskab 
98 (1998-P/L) 36,5 -42,8 32,3 -37,8 -0,6 -0,1 -6,3 

Regnskab 97 til regn-
skab 98 (1998-P/L) 
 

695,0 1.161,3 614,2 1.026,1 174,3 41,8 1.856,3 

Budget 98 til budget 99 
(1999-P/L) 
 

-177,3 2.067,7 -156,7 1.826,9 177,6 42,5 1.890,4 

Regnskab 98 til budget 
99 (1999-P/L) 
 

-214,8 2.111,5 -189,8 1.865,6 178,2 42,7 1.896,7 

Budget 99 til budget 
2000 (2000-P/L) 
 

-586,6 -404,2 -519,0 -357,6 -92,2 -22,0 -990,8 

Regnskab 99 til budget 
2000 (2000-P/L) 
 

-333,8 -867,0 -295,3 -767,1 -111,7 -26,7 -1.200,8 

Kilde: Opgørelser fra Finansministeriet. 
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Bilag 13: Meropgaver fordelt på hovedkonti,            
B1999-B2000 (2000 -PL) 
Mill. kr. Amts- 

komm. 
Primær- 
komm. 

Kbh’s 
Komm. 

Fr.berg 
Komm. 

Hele 
landet 

0. Byudvikl, bolig- og 
miljøforanstalt. 

0,2 586,6 -22,6 -5,4 558,8 

1. Kollektiv trafik m.v. -0,2 1.184,2 0,0 0,0 1.184,0 
2. Vejvæsen -1,5 1.239,4 -1,5 -0,3 1.236,1 
3. Undervisning og 
kultur 

-198,3 8.096,4 -17,5 -4,1 7.876,4 

4. Sygehusvæsen inkl. 
sygesik. og medicin 

1,4 0,0 10,4 2,5 14,2 

5. Social- og sund-
hedsvæsen 

-287,4 33.043,5 -61,5 -14,6 32.680,0 

6. Administration mv. 482,4 7.591,0 0,3 0,1 8.073,7 
I alt 2,6 51.741,1 -92,4 -20,4 51.630,9 
Heraf driftsudgifter 
vedr. leasing  

6,0 35,7 0,0 1,5 43,2 

Sparede anlægsudgif-
ter eller ”sale and 
lease back” 

75,0 295,0 0,0 20,0 390,0 

Kilde: Opgørelser fra Finansministeriet. 
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Bilag 14:        Oversigt over regnskab 1994 (1) 
Mill. kr. Amts- 

komm. 
Primær- 
komm. 

Kbh’s 
Komm. 

Fr.berg 
Komm. 

Hele 
landet 

Driftsudgifter 63.134 146.435 30.495 4.626 244.690 
Anlægsudgifter 2.100 8.630 1.397 245 12.373 
Bruttoudgifter 65.234 155.065 31.893 4.871 257.063 
Driftsindtægter -11.454 -35.917 -8.521 -1.103 -56.995 
Anlægsindtægter -563 -1.755 -676 -38 -3.032 
Refusioner -430 -16.933 -2.981 -388 -20.732 
Net.udg. ex. moms 52.787 100.460 19.715 3.343 176.304 
Moms drift 2.703 4.058 834 131 7.726 
Moms anlæg 413 925 140 29 1.507 
Net.udg. incl. moms 55.903 105.443 20.689 3.502 185.537 
Renteudgifter 310 2.192 848 63 3.413 
Renteindtægter -420 -1.859 -366 -83 -2.729 
Nettorenteudgifter -110 333 481 20 684 
Skatter      
Forskudsbeløb -38.085 -77.241 -13.571 -2.885 -131.782 
Afregning vedr. 1991 -471 -1.021 500 -17 -1.009 
Afregn. vedr. tidl. år -49 -104 32 -54 -175 
Særlig indkomstskat - -743 -12 -13 -768 
Selsskabsskat - -1.614 -535 -34 -2.183 
Grundskyld -3.082 -3.675 -1.129 -154 -8.040 
Andre ejendomsskat. -116 -1.343 -902 -69 -2.429 
Øvr. skatter/afgifter -5 -1.195 -105 -32 -1.337 
Afregn. skrå skattel. 9 5 0 0 14 
Skatter i alt -41.799 -86.931 -15.722 -3.257 -147.709 
Generelle tilskud -12.488 -19.178 -4.367 -226 -36.259 
Finans.underskud 
(- = overskud) 

1.506 -333 1.081 -1 2.253 

Finansieret ved:      
Afdrag på lån 433 4.263 1.639 54 6.389 
Optagne lån -1.263 -5.427 -3.842 -167 -10.698 
Finansforskydn.(2) 145 -1.408 -281 39 -1.505 
Likv.forøgelse (3) 
(- = forbrug) 

-821 2.905 1.402 75 3.561 

1) Tallene stammer fra Danmarks Statistik samt momsoplysninger fra Indenrigsministeriet. 
2) I finansforskydningerne indgår differencen mellem bidraget til momsudligningsordnin-

gen og momsudgifterne.  
3) Likviditetsforøgelsen er beregnet som summen af finansieringsunderskud, afdrag på lån, 

optagne lån og finansforskydninger. 
 
 
 



Bilag  
 

107 

Bilag 15:        Oversigt over regnskab 1995  
Mill. kr. Amts- 

komm. 
Primær- 
komm. 

Kbh’s 
Komm. 

Fr.berg 
Komm. 

Hele 
landet 

Driftsudgifter 66.000 151.084 30.826 4.647 252.557 
Anlægsudgifter 2.101 8.642 1.489 242 12.475 
Bruttoudgifter 68.101 159.726 32.315 4.890 265.032 
Driftsindtægter - 12.175  - 37.882  -8.678 -1.063 - 59.798  
Anlægsindtægter - 725  - 1.622  -3.703 -68 - 6.118  
Refusioner - 417  - 17.049  -3.039 -387 - 20.893  
Net.udg. ex. moms 54.783 103.173 16.895 3.372 178.223 
Moms drift 2.785 4.318 632 106 7.841 
Moms anlæg 379 956 112 13 1.460 
Net.udg. incl. moms 57.947 108.447 17.639 3.492 187.525 
Renteudgifter 309 1.914 876 93 3.191 
Renteindtægter - 560  - 2.035  -693 -86 - 3.374 
Nettorenteudgifter - 251  - 121 183 6 - 183 
Skatter      
Forskudsbeløb - 42.186  - 81.807  -14.210 -3.058 -141.261  
Afregning vedr. 1993 - 11      466  570 0 1.026  
Afregn. vedr. tidl. år - 276  - 293  66 51 - 452  
Særlig indkomstskat -   - 342  -10 -3 - 355  
Selsskabsskat -   - 1.957  -370 -30 - 2.357  
Grundskyld - 2.992  - 3.730  -1.060 -148 - 7.930  
Andre ejendomsskat. - 114  - 1.214  -856 -70 - 2.253  
Øvr. skatter/afgifter - 4  - 1.171  -111 -31 - 1.318  
Afregn. skrå skattel. 69 34 0 0 103 
Skatter i alt - 45.513  - 90.014  -15.980 -3.289 -154.797  
Generelle tilskud - 12.413  - 18.209  -5.313 -379 - 36.314  
Finans.underskud 
(- = overskud) 

- 230 103  -3.471 -170 - 3.768 

Finansieret ved:      
Afdrag på lån 185 2.609 4.261 58 7.112 
Optagne lån - 579  - 3.521  -1.685 -5 - 5.791  
Finansforskydn.(1) 7 123  593 88 813  
Likv.forøgelse (2) 
(- = forbrug) 

617  686 303 29 1.634 

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik samt momsoplysninger fra Indenrigsministeriet. 
Noter: 1) I finansforskydningerne indgår differencen mellem bidraget til momsudligningsordningen og 

momsudgifterne. 
 2) Likviditetsforøgelsen er beregnet som summen af finansieringsunderskud, afdrag på lån, op-
tagne lån og finansforskydninger. 
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Bilag 16:        Oversigt over regnskab 1996  
Mill. kr. Amts- 

komm. 
Primær- 
komm. 

Kbh’s 
Komm. 

Fr.berg 
Komm. 

Hele 
landet 

Driftsudgifter 70.708 161.310 30.989 4.700 267.707 
Anlægsudgifter 2.049 10.238 1.542 194 14.024 
Bruttoudgifter 72.757 171.548 32.532 4.894 281.731 
Driftsindtægter -12.910 -40.268 -9.002 -1.112 -63.293 
Anlægsindtægter -497 -2.151 -884 -17 -3.549 
Refusioner -596 -18.889 -3.142 -427 -23.054 
Net.udg. ex. moms 58.754 110.240 19.503 3.338 191.835 
Moms drift 2.309 4.625 591 100 7.624 
Moms anlæg 392 1.315 141 17 1.865 
Net.udg. incl. moms 61.454 116.180 20.235 3.455 201.325 
Renteudgifter 328 1.885 692 65 2.970 
Renteindtægter -486 -1.775 -267 -97 -2.626 
Nettorenteudgifter -158 110 424 -32 344 
Skatter   
Forskudsbeløb -46.533 -88.540 -15.054 -3.305 -153.432 
Afregning vedr. 1994 -1.360 -2.404 -4 -40 -3.808 
Komm. andel af ind- 
drv. indk.skat.rest. 

-57 -144 -46 -9 -255 

Afregn. 
indk.skatterest. 

191 410 68 24 694 

Afregn. vedr. tidl. år -138 -217 34 -1 -322 
Særlig indkomstskat 0 -355 -13 -4 -372 
Selsskabsskat 0 -1.594 -499 -32 -2.125 
Grundskyld -3.098 -3.849 -1.030 -149 -8.125 
Andre ejendomsskat. -108 -1.215 -843 -67 -2.233 
Øvr. skatter/afgifter -5 -1.192 -101 -30 -1.329 
Afregn. skrå skattel. 228 60 0 0 288 
Skatter i alt -50.879 -99.040 -17.488 -3.613 -171.021 
Generelle tilskud -10.735 -15.314 -4.162 4 -30.208 
Finans.underskud 
(- = overskud) 

-318 1.936 -992 -186 440 

Finansieret ved:   
Afdrag på lån 273 3.535 2.123 265 6.196 
Optagne lån -317 -4.493 -1.810 -266 -6.886 
Finansforskydn.(1) 233 93 387 141 853 
Likv.forøgelse (2) 
(- = forbrug) 

129 -1.071 291 46 -604 

Kilde:  Oplysninger fra Danmarks Statistik samt momsoplysninger fra Indenrigsministeriet. 
Noter:  1) I finansforskydningerne indgår differencen mellem bidraget til momsudligningsordningen og 

momsudgifterne.  
 2) Likviditetsforøgelsen er beregnet som summen af finansieringsunderskud, afdrag på lån, 

optagne lån og finansforskydninger. 
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Bilag 17:        Oversigt over regnskab 1997 
Mill. kr. Amts-

komm.
Primær-
komm.

Kbh’s
Komm.

Fr.berg
Komm.

Hele 
landet 

Driftsudgifter 74.285 170.497 32.288 4.891 281.961 
Anlægsudgifter 2.168 10.614 1.458 306 14.547 
Bruttoudgifter 76.453 181.111 33.746 5.197 296.507 
Driftsindtægter -13.424 -42.507 -9.356 -1.167 -66.453 
Anlægsindtægter -408 -2.876 -665 -19 -3.968 
Refusioner -671 -21.204 -3.402 -457 -25.734 
Net.udg. ex. moms 61.951 114.524 20.323 3.554 200.353 
Moms drift 2.500 4.804 641 106 8.050 
Moms anlæg 439 1.381 125 28 1.972 
Net.udg. incl. moms 64.889 120.709 21.089 3.687 210.375 
Renteudgifter 291 1.947 717 70 3.024 
Renteindtægter -417 -1.550 -261 -68 -2.297 
Nettorenteudgifter -126 396 455 2 728 
Skatter   
Forskudsbeløb -49.932 -93.029 -15.608 -3.503 -162.072 
Afregning vedr. 1995 -58 -2.294 19 2 -2.331 
Komm. andel af ind- 
drv. indk.skat.rest. 

-117 -231 -54 -10 -412 

Afregn. indk.skatte- 
restancer 

174 355 65 23 617 

Afregn. vedr. tidl. år 1 -23 36 8 23 
Forsk.beløb af 
pens.ordn. 

0 -1.350 -108 -30 -1.488 

Selsskabsskat 0 -2.038 -602 -47 -2.686 
Grundskyld -3.352 -4.254 -1.183 -172 -8.960 
Andre ejendomsskat. -125 -1.318 -914 -75 -2.432 
Øvr. skatter/afgifter -4 -147 -26 -6 -183 
Afregn. skrå skattel. 389 190 32 10 621 
Skatter i alt -53.024 -104.138 -18.342 -3.799 -179.303 
Generelle tilskud -11.450 -14.260 -4.019 50 -29.876 
Finans.underskud 
(- = overskud) 

290 2.549 -817 -98 1.923 

Finansieret ved:   
Afdrag på lån 526 5.576 1.434 65 7.601 
Optagne lån -995 -7.004 -1.571 -225 -9.599 
Finansforskydn.(1) -84 4.303 908 247 5.374 
Likv.forøgelse (2) 
(- = forbrug) 

264 -5.582 47 -27 -5.298 

1) Tallene stammer fra Danmarks Statistik samt momsoplysninger fra Indenrigsministeriet. 
2) I finansforskydningerne indgår differencen mellem bidraget til momsudligningsordningen og 

momsudgifterne. 3) Likviditetsforøgelsen er beregnet som summen af finansieringsunderskud, af-
drag på lån,  optagne lån og finansforskydninger. 
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Bilag 18:        Oversigt over Regnskab 1998 
Mill. kr. Amts-

komm.
Primær-
komm.

Kbh’s
Komm.

Fr.berg
Komm.

Hele 
landet 

Driftsudgifter 79.299 181.079 33.114 5.304 298.796 
Anlægsudgifter 2.244 9.334 1.763 240 13.580 
Bruttoudgifter 81.543 190.413 34.877 5.543 312.376 
Driftsindtægter -13.845 -45.234 -9.226 -1.213 -69.517 
Anlægsindtægter -343 -3.707 -687 -50 -4.788 
Refusioner -654 -22.500 -3.593 -463 -27.210 
Net.udg. ex. moms 66.701 118.972 21.371 3.817 210.860 
Moms drift 2.892 5.018 646 110 8.665 
Moms anlæg 403 1.154 153 23 1.733 
Net.udg. incl. moms 69.996 125.144 22.169 3.949 221.258 
Renteudgifter 339 1.926 733 111 3.110 
Renteindtægter -510 -1.532 -289 -67 -2.397 
Nettorenteudgifter -171 395 444 45 713 
Skatter   
Forskudsbeløb -54.141 -98.313 -16.189 -3.650 -172.293 
Afregning vedr. 1996 -103 199 98 107 300 
Komm. andel af ind- 
drv. indk.skat.rest. 

-151 -340 -63 -23 -576 

Afregn. indk.skatte- 
restancer

170 374 106 18 668 

Afregn. vedr. tidl. år -45 -83 -8 71 -65 
Forsk.beløb af  
pens.ordn. 

0 -1.507 -110 -36 -1.653 

Selsskabsskat 0 -3.107 -686 -91 -3.884 
Grundskyld -3.391 -4.372 -1.324 -170 -9.257 
Andre ejendomsskat. -119 -1.306 -746 -72 -2.243 
Øvr. skatter/afgifter -11 -368 -37 -10 -426 
Afregn. skrå skattel. 564 255 33 10 862 
Skatter i alt -57.227 -108.569 -18.926 -3.845 -188.568 
Generelle tilskud -12.046 -17.212 -4.694 15 -33.937 
Finans.underskud 
(- = overskud) 

552 -243 -1.007 164 -533 

Finansieret ved:   
Afdrag på lån 936 5.157 826 79 6.997 
Optagne lån -1.165 -7.320 -600 -252 -9.337 
Finansforskydn.(1) -402 2.839 641 188 3.265 
Likv.forøgelse (2) 
(- = forbrug) 

79 -432 140 -179 -392 

Kilde:  Oplysninger fra Danmarks Statistik samt momsoplysninger fra Indenrigsministeriet. 
Noter:  1) I finansforskydningerne indgår differencen mellem bidraget til momsudligningsordningen og 

momsudgifterne.   
 2) Likviditetsforøgelsen er beregnet som summen af finansieringsunderskud, afdrag på lån, 

optagne lån og finansforskydninger. 
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Bilag 19:        Oversigt over Budget 1996  
Mill. kr. Amts- 

komm. 
Primær- 
komm. 

Kbh’s 
Komm. 

Fr.berg 
Komm. 

Hele 
landet 

Driftsudgifter 68.455 157.602 31.387 4.788 262.232 
Anlægsudgifter 1.776 9.071 1.628 216 12.691 
Bruttoudgifter 70.232 166.672 33.015 5.004 274.923 
Driftsindtægter - 11.614  - 36.648  -8.743 -1.112 - 58.117  
Anlægsindtægter - 252  - 1.335  -786 -20 - 2.393  
Refusioner - 389  - 19.119  -3.305 -445 - 23.258 
Net.udg. ex. moms 57.976 109.570 20.182 3.427 191.155 
Moms drift 2.468 4.160 519 115 7.263 
Moms anlæg 360 1.083 114 26 1.582 
Net.udg. incl. moms 60.804 114.813 20.815 3.567 200.000 
Renteudgifter 327 1.887 820 75 3.110 
Renteindtægter - 343  - 1.581  -325 -77 - 2.326  
Nettorenteudgifter - 16  306 495 -2 783 
Skatter      
Forskudsbeløb - 46.463  - 88.539  -15.085 -3.305 -153.391  
Afregning vedr. 1994 - 1.243  - 1.992  0 -115 - 3.350  
Komm. andel af ind- 
drv. indk.skat.rest. 

- 19  - 50   -30 -15 - 114  

Afregn. indk.skatte- 
restancer 

117  326  
 

90 29 562  

Afregn. vedr. tidl. år - 71  5  0 0 - 66  
Særlig indk.skat -  - 193  -10 -1 - 203  
Selsskabsskat -  - 1.557  -499 -32 - 2.088  
Grundskyld - 3.122  - 3.887  -1.070 -149 - 8.228  
Andre ejendomsskat. - 115  - 1.247  -873 -67 - 2.302  
Øvr. skatter/afgifter - 1  - 1.152  -81 -30 - 1.264  
Afregn. skrå skattel. 163 45 0 0 209 
Skatter i alt - 50.753  - 98.241  -17.558 -3.684 -170.235  
Generelle tilskud - 10.693  - 15.694  -4.230 66 - 30.551  
Finans.underskud 
(- = overskud) 

- 658  1.184  -478 -52 - 3  

Finansieret ved:      
Afdrag på lån 326 2.205 1.382 70 3.983 
Optagne lån - 127  - 2.588  -1.183 -98 - 3.995  
Finansforskydn.(1) 79 485 279 79 922 
Likv.forøgelse (2) 
(- = forbrug) 

380  - 1.286  0 0 - 906  

Kilde:  Oplysninger fra Danmarks Statistik samt momsoplysninger fra Indenrigsministeriet.  
Noter:  1) I finansforskydningerne indgår differencen mellem bidraget til momsudligningsordningen og 

momsudgifterne.  
 2) Likviditetsforøgelsen er beregnet som summen af finansieringsunderskud, afdrag på lån, 

optagne lån og finansforskydninger. 
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Bilag 20:        Oversigt over Budget 1997 
Mill. kr. Amts- 

komm. 
Primær- 
komm. 

Kbh’s 
Komm. 

Fr.berg 
Komm. 

Hele 
landet 

Driftsudgifter 72.341 165.886 32.395 4.923 275.544 
Anlægsudgifter 2.310 8.440 1.802 357 12.909 
Bruttoudgifter 74.650 174.327 34.197 5.280 288.454 
Driftsindtægter -12.250 -39.302 -9.165 -1.158 -61.875 
Anlægsindtægter -266 -1.415 -500 -23 -2.204 
Refusioner -558 -20.245 -3.510 -457 -24.770 
Net.udg. ex. moms 61.577 113.364 21.022 3.642 199.605 
Moms drift 2.454 4.410 710 100 7.675 
Moms anlæg 504 1.125 30 34 1.692 
Net.udg. incl. moms 64.534 118.898 21.762 3.777 208.971 
Renteudgifter 285 1.712 759 60 2.817 
Renteindtægter -372 -1.355 -248 -71 -2.046 
Nettorenteudgifter -87 358 511 -12 770 
Skatter      
Forskudsbeløb -49.768 -93.032 -15.608 -3.503 -161.911 
Afregning vedr. 1995 19 -2.332 0 0 -2.313 
Komm. andel af ind- 
drv. indk.skat.rest. 

-42 -110 -60 -15 -226 

Afregn. indk.skatte- 
restancer 

104 350 90 29 573 

Afregn. vedr. tidl. år -42 -19 25 -2 -38 
Forsk.beløb af  
pens.ordn. 

0 -1.182 -108 -30 -1.320 

Selsskabsskat 0 -2.045 -602 -47 -2.694 
Grundskyld -3.345 -4.255 -1.130 -166 -8.896 
Andre ejendomsskat. -119 -1.325 -887 -75 -2.407 
Øvr. skatter/afgifter -1 -38 -13 -4 -55 
Afregn. skrå skattel. 238 175 27 10 449 
Skatter i alt -52.956 -103.985 -18.266 -3.802 -179.008 
Generelle tilskud -11.307 -14.501 -4.083 54 -29.838 
Finans.underskud 
(- = overskud) 

184 770 -77 17 895 

Finansieret ved:      
Afdrag på lån 560 2.281 1.001 69 3.910 
Optagne lån -932 -3.066 -1.159 -256 -5.413 
Finansforskydn.(1) 238 2.458 1.335 191 4.223 
Likv.forøgelse (2) 
(- = forbrug) 

-51 -2.444 -1.100 -21 -3.616 

Kilde:   Oplysninger fra Danmarks Statistik samt momsoplysninger fra Indenrigsministeriet.  
Noter:  1) I finansforskydningerne indgår differencen mellem bidraget til momsudligningsordningen og 

momsudgifterne.  
 2) Likviditetsforøgelsen er beregnet som summen af finansieringsunderskud, afdrag på lån, op-
tagne lån og finansforskydninger. 
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Bilag 21:        Oversigt over Budget 1998 
Mill. kr. Amts- 

komm. 
Primær- 
komm. 

Kbh’s 
Komm. 

Fr.berg 
Komm. 

Hele 
landet 

Driftsudgifter 76946 176656 33292 5286 292180 
Anlægsudgifter 2191 8803 1844 243 13080 
Bruttoudgifter 79137 185458 35136 5529 305260 
Driftsindtægter -12439 -41562 -9077 -1213 -64291 
Anlægsindtægter -117 -1880 -442 -26 -2465 
Refusioner -460 -22528 -3757 -463 -27208 
Net.udg. ex. moms 66121 119489 21860 3827 211296 
Moms drift 2652 4614 633 107 8005 
Moms anlæg 498 1124 158 34 1814 
Net.udg. incl. moms 69270 125226 22651 3968 221115 
Renteudgifter 282 1572 717 82 2654 
Renteindtægter -356 -1196 -245 -55 -1852 
Nettorenteudgifter -74 376 472 27 802 
Skatter      
Forskudsbeløb -54141 -98319 -16189 -3662 -172312 
Afregning vedr. 1996 -48 -1 0 133 84 
Komm. andel af ind- 
drv. indk.skat.rest. 

-105 -173 -80 -16 -373 

Afregn. indk.skatte- 
restancer 

155 326 90 24 594 

Afregn. vedr. tidl. år 13 78 42 9 143 
Forsk.beløb af pens.ordn. 0 -1521 -110 -36 -1667 
Selsskabsskat 0 -2403 -674 -68 -3146 
Grundskyld -3409 -4373 -1316 -169 -9267 
Andre ejendomsskat.(2) -125 -1332 -736 -71 -2265 
Øvr. skatter/afgifter -1 -927 -21 -32 -982 
Afregn. skrå skattel. 579 238 28 10 855 
Skatter i alt -57082 -108408 -18967 -3879 -188335 
Generelle tilskud -12069 -16836 -4633 -5 -33543 
Finans.underskud 
(- = overskud) 

46 358 -477 112 39 

Finansieret ved: 0 0 0 0 0 
Afdrag på lån 662 2275 440 77 3454 
Optagne lån -922 -3657 -240 -159 -4978 
Finansforskydn.(1) 214 1807 280 128 2429 
Likv.forøgelse  
(- = forbrug) 

0 -784 -3 -158 -944 

Noter: 1) I finansforskydningerne indgår differencen mellem bidraget til momsudligningsordningen og 
momsudgifterne. 

 2) I andre ejendomskatter indgår brandbidrag på hhv. 46 mill. kr. og 15 mill. kr. for Københavns 
og Frederiksberg Kommuner. 
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Bilag 22:        Oversigt over Budget 1999 
Mill. kr. Amts- 

komm. 
Primær- 
komm. 

Kbh’s 
Komm. 

Fr.berg 
Komm. 

Hele 
landet 

Driftsudgifter 80.621 186.496 34.755 5.337 307.209 
Anlægsudgifter 2.387 10.023 2.365 292 15.068 
Bruttoudgifter 83.009 196.519 37.120 5.629 322.278 
Driftsindtægter 12.871 43.880 9.669 1.202 67.622 
Anlægsindtægter 115 2.130 858 33 3.135 
Refusioner 517 23.761 3.732 494 28.504 
Net.udg. ex. moms 69.505 126.749 22.862 3.900 223.017 
Moms drift 2.756 4.772 759 110 8.397 
Moms anlæg 529 1.367 155 32 2.083 
Net.udg. incl. moms 72.790 132.888 23.776 4.043 233.496 
Renteudgifter 259 1.480 647 71 2.457 
Renteindtægter 347 1.211 227 38 1.823 
Nettorenteudgifter -88 269 420 33 633 
Skatter      
Forskudsbeløb -56.820 -102.311 -16.808 -3.799 -179.739 
Afregning vedr. 1997 103 228 79 16 426 
Komm. andel af ind- 
drv. indk.skat.rest. -135 -193 -95 -15 -438 

Afregn. indk.skatte- 
restancer 149 285 85 23 542 

Afregn. vedr. tidl. år 82 115 38 1 236 
Forsk.beløb af pens.ordn. 0 -1.638 -110 -39 -1.787 
Selsskabsskat 0 -2.606 -634 -57 -3.297 
Grundskyld -3.778 -5.191 -1.329 -177 -10.476 
Andre ejendomsskat.(2) -133 -1.407 -697 -68 -2.304 
Øvr. skatter/afgifter -1 -879 -65 -27 -971 
Afregn. skrå skattel. 41 40 0 0 81 
Skatter i alt -60.494 -113.557 -19.537 -4.142 -197.729 
Generelle tilskud -12.652 -19.528 -5.056 71 -37.165 
Finans.underskud 
(- = overskud) -444 71 -397 5 -765 

Finansieret ved:      
Afdrag på lån 1.471 2.248 2.123 97 5.939 
Optagne lån -1.201 -3.543 -1.921 -155 -6.820 
Finansforskydn.(1) 387 1.156 195 125 1.863 
Likv.forøgelse  
(- = forbrug) -212 67 0 -72 -217 

Noter:  1) I finansforskydningerne indgår differencen mellem bidraget til momsudligningsordningen og 
momsudgifterne. 

 2) I andre ejendomskatter indgår brandbidrag for Frederiksberg Kommune. 
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Bilag 23:        Oversigt over Budget 2000 
Mill. kr. Amts- 

komm. 
Primær- 
komm. 

Kbh’s 
Komm. 

Fr.berg 
Komm. 

Hele 
landet 

Driftsudgifter 83.884 195.805 34.883 5.515 320.087 
Anlægsudgifter 2.665 11.060 2.260 221 16.206 
Bruttoudgifter 86.549 206.865 37.143 5.736 336.293 
Driftsindtægter 13.762 46.204 9.145 1.253 70.364 
Anlægsindtægter 218 2.314 764 26 3.322 
Refusioner 588 24.466 3.597 502 29.153 
Net.udg. ex. moms 71.981 133.881 23.637 3.955 233.454 
Moms drift 2.965 5.022 695 123 8.805 
Moms anlæg 597 1.761 142 28 2.528 
Net.udg. incl. moms 75.543 140.664 24.474 4.106 244.787 
Renteudgifter 249 1.353 591 71 2.264 
Renteindtægter 351 1.199 222 43 1.815 
Nettorenteudgifter -102 154 369 28 449 
Skatter      
Forskudsbeløb -57.908 -103.868 -16.998 -4.042 -182.816 
Afregning vedr. 1998 -20 580 62 22 644 
Komm. andel af ind- 
drv. indk.skat.rest. -142 -234 -90 -23 -490 

Afregn. indk.skatte- 
restancer 164 294 90 18 566 

Afregn. vedr. tidl. år -49 52 20 5 23 
Forsk.beløb af pens.ordn. 0 -1.708 -104 -39 -1.851 
Selsskabsskat 0 -2.902 -751 -51 -3.704 
Grundskyld -4.085 -5.690 -1.365 -189 -11.329 
Ejendomsværdiskat -2.483 -4.979 -319 -122 -7.903 
Andre ejendomsskat. (2) -148 -1.466 -734 -69 -2.415 
Øvr. skatter/afgifter 1 -933 -123 -2 -1.057 
Afregn. skrå skattel. 100 82 0 0 182 
Skatter i alt -64.570 -120.772 -20.312 -4.492 -210.145 
Generelle tilskud -11.434 -18.977 -5.170 144 -35.437 
Finans.underskud 
(- = overskud) -563 1.069 -639 -214 -347 

Finansieret ved:      
Afdrag på lån 247 3.171 2.005 -76 -6.103 
Optagne lån -472 -3.830 -1.725 149 5.572 
Finansforskydninger (1) 738 -455 258 118 659 
Likv.forøgelse  
(- = forbrug) 50 45 101 23 219 

 1) I finansforskydningerne indgår differencen mellem bidraget til momsudligningsordningen og 
momsudgifterne. 

 2) I andre ejendomsskatter indgår brandbidrag for Frederiksberg Kommune. 
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Bilag 24:  
Tabel 1 

Sektoropdelte hovedoversigter 
brutto og netto for budget 2000 

Amtskommunerne  1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettoudg. 
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion):    
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 769.318 182.700 586.618 
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 1.552.442 368.258 1.184.184 
 heraf refusion 0 6.236 -6.236 
2. Vejvæsen 1.381.662 142.274 1.239.388 
3. Undervisning og kultur 10.000.248 1.903.802 8.096.446 
 heraf refusion 0 10.855 -10.855 
4. Sygehusvæsen og sygesikring 47.254.131 3.108.987 44.145.144 
5. Social- og sundhedsvæsen 18.048.357 8.425.637 9.622.720 
 heraf refusion 0 569.894 -569.894 
6. Administration m.v. 4.878.290 218.745 4.659.545 
 heraf refusion 0 998 -998 
 Driftsvirksomhed i alt 83.884.448 14.350.403 69.534.045 
 heraf refusion 0 587.983 -587.983 
B. Anlægsvirksomhed:    
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 124.294 4.800 119.494 
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 9.968 0 9.968 
2. Vejvæsen 537.288 13.107 524.181 
3. Undervisning og kultur 283.845 0 283.845 
4. Sygehusvæsen og sygesikring 1.375.765 101.789 1.273.976 
5. Social- og sundhedsvæsen 300.742 23.214 277.528 
6. Administration m.v. 33.078 75.000 -41.922 
 Anlægsvirksomhed i alt 2.664.981 217.910 2.447.071 
C. Renter 248.702 351.231 -102.529 
D. Finansforskydninger:    
 Forøgelse af likvide aktiver 181.591 0 181.591 
 Øvrige finansforskydninger 25.126 32.066 -6.940 
 Finansforskydninger i alt 206.717 32.066 174.651 
E. Afdrag på lån  246.955 0 246.955 
 Sum (A + B + C + D + E ) 87.251.803 14.951.610 72.300.193 
F. Finansiering:    
 Forbrug af likvide aktiver  0 134.917 -134.917 
 Optagne lån (8.63-8.77) 0 472.338 -472.338 
 Hovedstadens Udviklingsråd 5.240 0 5.240 
 Tilskud og udligning 2.352.044 13.785.950 -11.433.906 
 Udligning af moms (8.87) 4.299.680 138.198 4.161.482 
 Skatter (8.90-8.96) 64.702.150 6.795.162 57.906.988 
 Finansiering i alt 79.095.355 94.046.964 -14.951.609 
 Balance 94.046.964 94.046.964 0 
Kilde: Indberetning til Indenrigsministeriet fra samtlige amtskommuner 
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Bilag 24:  
Tabel 2 

Sektoropdelte hovedoversigter 
brutto og netto for budget 2000 

Primærkommunerne  1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettoudg. 
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion):    
0. Byudvikling, bolig- og miljøfora. 10.447.465 9.572.320 875.145 
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 12.913.295 12.155.640 757.655 
 heraf refusion 0 8.692 -8.692 
2. Vejvæsen 3.613.454 426.132 3.187.322 
3. Undervisning og kultur 36.792.658 3.829.523 32.963.135 
 heraf refusion 0 108.512 -108.512 
4. Sygehusvæsen og sygesikring 56 0 56 
5. Social- og sundhedsvæsen 112.395.151 42.555.484 69.839.667 
 heraf refusion 0 24.349.126 -24.349.126 
6. Administration m.v. 19.642.647 2.130.499 17.512.148 
 heraf refusion 0 0 0 
 Driftsvirksomhed i alt 195.804.728 70.669.606 125.135.122 
 heraf refusion 0 24.466.335 -24.466.335 
B. Anlægsvirksomhed:    
0. Byudvikling, bolig- og miljøfora. 4.194.012 1.965.647 2.228.365 
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 1.040.801 38.214 1.002.587 
2. Vejvæsen 914.341 21.345 892.996 
3. Undervisning og kultur 2.550.806 55.647 2.495.159 
4. Sygehusvæsen og sygesikring 0 0 0 
5. Social- og sundhedsvæsen 1.769.258 64.046 1.705.212 
6. Administration m.v. 590.353 169.413 420.940 
 Anlægsvirksomhed i alt 11.059.563 2.314.312 8.745.251 
C. Renter 1.353.453 1.199.284 154.169 
D. Finansforskydninger:    
 Forøgelse af likvide aktiver 742.853 0 742.853 
 Øvrige finansforskydninger 24.774.797 24.411.550 363.247 
 Finansforskydninger i alt 25.517.650 24.411.550 1.106.100 
E. Afdrag på lån  3.171.161 0 3.171.161 
 Sum (A + B + C + D + E ) 236.906.555 98.594.745 138.311.810 
F. Finansiering:    
 Forbrug af likvide aktiver  0 1.115.762 -1.115.762 
 Optagne lån (8.63-8.77) 0 3.830.109 -3.830.109 
 Tilskud og udligning 7.747.944 26.724.797 -18.976.853 
 Udligning af moms (8.87) 6.312.480 1.130.969 5.181.511 
 Skatter (8.90-8.96) 121.832.538 15.191.392 106.641.146 
 Finansiering i alt 153.503.207 252.097.948 -98.594.741 
 Balance 252.097.948 252.097.950 -2 
Kilde: Indberetning til Indenrigsministeriet fra samtlige primærkommuner. 
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Bilag 24:  
Tabel 3 

Sektoropdelte hovedoversigter 
brutto og netto for budget 2000 

Københavns Kommune  1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettoudg. 
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion):    
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 1.130.581 659.396 471.185 
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 4.791.003 5.286.047 -495.044 
 heraf refusion 0 0 0 
2. Vejvæsen 398.600 177.415 221.185 
3. Undervisning og kultur 3.000.642 253.134 2.747.508 
 heraf refusion 0 3.337 -3.337 
4. Sygehusvæsen og sygesikring 5.877.118 17.625 5.859.493 
5. Social- og sundhedsvæsen 16.667.712 5.849.201 10.818.511 
 heraf refusion 0 3.594.095 -3.594.095 
6. Administration m.v. 3.017.651 499.147 2.518.504 
 heraf refusion 0 0 0 
 Driftsvirksomhed i alt 34.883.307 12.741.965 22.141.342 
 heraf refusion 0 3.597.432 -3.597.432 
B. Anlægsvirksomhed:    
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 616.549 207.085 409.464 
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 1.040.234 556.500 483.734 
2. Vejvæsen 52.050 0 52.050 
3. Undervisning og kultur 284.736 0 284.736 
4. Sygehusvæsen og sygesikring 0 0 0 
5. Social- og sundhedsvæsen 163.642 0 163.642 
6. Administration m.v. 102.436 0 102.436 
 Anlægsvirksomhed i alt 2.259.647 763.585 1.496.062 
C. Renter 590.896 221.728 369.168 
D. Finansforskydninger:    
 Forøgelse af likvide aktiver 0 0 0 
 Øvrige finansforskydninger 78.105 59.499 18.606 
 Finansforskydninger i alt 78.105 59.499 18.606 
E. Afdrag på lån  2.004.819 0 2.004.819 
 Sum (A + B + C + D + E ) 39.816.774 13.786.777 26.029.997 
F. Finansiering:    
 Forbrug af likvide aktiver  0 80.371 -80.371 
 Optagne lån (8.63-8.77) 0 1.724.819 -1.724.819 
 Hovedstadens Udviklingsråd 126.579 0 126.579 
 Tilskud og udligning 745.632 5.915.304 -5.169.672 
 Udligning af moms (8.87) 1.095.308 440.216 655.092 
 Skatter (8.90-8.96) 20.717.238 2.407.735 18.309.503 
 Finansiering i alt 28.437.732 42.224.509 -13.786.777 
 Balance 42.224.509 42.224.509 0 
Kilde: Indberetning til Indenrigsministeriet. 
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Bilag 24:  
Tabel 4 

Sektoropdelte hovedoversigter 
brutto og netto for budget 2000 

Frederiksberg Kommune  1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettoudg. 
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion):    
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 160.925 135.787 25.138 
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 608.719 554.435 54.284 
 heraf refusion 0 0 0 
2. Vejvæsen 61.968 18.808 43.160 
3. Undervisning og kultur 693.675 197.754 495.921 
 heraf refusion 0 2.241 -2.241 
4. Sygehusvæsen og sygesikring 1.103.357 565 1.102.792 
5. Social- og sundhedsvæsen 2.511.748 800.769 1.710.979 
 heraf refusion 0 499.458 -499.458 
6. Administration m.v. 374.462 47.255 327.207 
 heraf refusion 0 0 0 
 Driftsvirksomhed i alt 5.514.854 1.755.373 3.759.481 
 heraf refusion 0 501.699 -501.699 
B. Anlægsvirksomhed:    
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 108.192 18.029 90.163 
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 56.307 7.654 48.653 
2. Vejvæsen 29.298 0 29.298 
3. Undervisning og kultur 14.723 0 14.723 
4. Sygehusvæsen og sygesikring 0 0 0 
5. Social- og sundhedsvæsen 12.300 0 12.300 
6. Administration m.v. 0 0 0 
 Anlægsvirksomhed i alt 220.819 25.683 195.136 
C. Renter 70.585 43.110 27.475 
D. Finansforskydninger:    
 Forøgelse af likvide aktiver 64.520 0 64.520 
 Øvrige finansforskydninger -41.074 0 -41.074 
 Finansforskydninger i alt 23.446 0 23.446 
E. Afdrag på lån  149.289 0 149.289 
 Sum (A + B + C + D + E ) 5.978.993 1.824.166 4.154.827 
F. Finansiering:    
 Forbrug af likvide aktiver  0 0 0 
 Optagne lån (8.63-8.77) 0 76.228 -76.228 
 Hovedstadens Udviklingsråd 1.400 0 1.400 
 Tilskud og udligning 1.033.420 889.422 143.998 
 Udligning af moms (8.87) 268.824 62.084 206.740 
 Skatter (8.90-8.96) 4.554.905 1.365.728 3.189.177 
 Finansiering i alt 5.520.555 7.344.721 -1.824.166 
 Balance 7.344.721 7.344.721 0 
Kilde: Indberetning til Indenrigsministeriet. 
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Bilag 24:  
Tabel 5 

Sektoropdelte hovedoversigter 
brutto og netto for budget 2000 

Hele landet 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettoudg. 
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion):    
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 12.508.289 10.550.203 1.958.086 
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 19.865.459 18.364.380 1.501.079 
 heraf refusion 0 14.928 -14.928 
2. Vejvæsen 5.455.684 764.629 4.691.055 
3. Undervisning og kultur 50.487.223 6.184.213 44.303.010 
 heraf refusion 0 124.945 -124.945 
4. Sygehusvæsen og sygesikring 54.234.662 3.127.177 51.107.485 
5. Social- og sundhedsvæsen 149.622.968 57.631.091 91.991.877 
 heraf refusion 0 29.012.573 -29.012.573 
6. Administration m.v. 27.913.050 2.895.646 25.017.404 
 heraf refusion 0 998 -998 
 Driftsvirksomhed i alt 320.087.337 99.517.347 220.569.990 
 heraf refusion 0 29.153.449 -29.153.449 
B. Anlægsvirksomhed: 0 0 0 
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanst. 5.043.047 2.195.561 2.847.486 
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2.147.310 602.368 1.544.942 
2. Vejvæsen 1.532.977 34.452 1.498.525 
3. Undervisning og kultur 3.134.110 55.647 3.078.463 
4. Sygehusvæsen og sygesikring 1.375.765 101.789 1.273.976 
5. Social- og sundhedsvæsen 2.245.942 87.260 2.158.682 
6. Administration m.v. 725.867 244.413 481.454 
 Anlægsvirksomhed i alt 16.205.010 3.321.490 12.883.520 
C. Renter 2.263.636 1.815.353 448.283 
D. Finansforskydninger: 0 0 0 
 Forøgelse af likvide aktiver 988.964 0 988.964 
 Øvrige finansforskydninger 24.836.954 24.503.115 333.839 
 Finansforskydninger i alt 25.825.918 24.503.115 1.322.803 
E. Afdrag på lån  5.572.224 0 5.572.224 
 Sum (A + B + C + D + E ) 369.954.125 129.157.298 240.796.827 
F. Finansiering: 0 0 0 
 Forbrug af likvide aktiver  0 1.331.050 -1.331.050 
 Optagne lån (8.63-8.77) 0 6.103.494 -6.103.494 
 Hovedstadens Udviklingsråd 133.219 0 133.219 
 Tilskud og udligning 11.879.040 47.315.473 -35.436.433 
 Udligning af moms (8.87) 11.976.292 1.771.467 10.204.825 
 Skatter (8.90-8.96) 211.806.831 25.760.017 186.046.814 
 Finansiering i alt 266.556.849 395.714.142 -129.157.293 
 Balance 395.714.142 395.714.144 -2 
Kilde: Indberetning til Indenrigsministeriet fra samtlige kommuner og amtskommu-
ner. 


