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Indledning 

Publikation om Det kommunale regnskab 2002 er en del af In-
denrigs- og Sundhedsministeriets årlige publikationsserie om 
den kommunale økonomi. I serien udkommer ligeledes en årlig 
publikation om det kommunale budget og om de kommunale 
nøgletal. Indenrigsministeriet udgiver endvidere en årlig publika-
tion om beregningsgrundlaget for kommunal udligning og gene-
relle tilskud. 

”Det kommunale regnskab 2002” er inddelt i fem sektioner. 

Den første sektion indeholder en kort kommenteret grafisk 
fremstilling af udviklingen i den kommunale økonomi med det 
formål at give et hurtigt overblik over de store linier i udviklingen 
fra regnskab 2001 til regnskab 2002. 

I den anden sektion redegøres nærmere for den kommunale 
sektors regnskaber for 2002. Udgifterne og indtægterne er i 
præsentationen grupperet på forhandlingsparterne ved kom-
muneforhandlingerne. Der er således i opgørelsen skelnet mel-
lem primærkommuner, amtskommuner og Københavns og Fre-
deriksberg Kommuner. 

Sektion to er inddelt i en række underafsnit. Det første afsnit 
indeholder en kort gennemgang af aftalegrundlaget for 2002 - 
afsnit 2.1. – og en samlet gennemgang af de kommunale regn-
skaber for 2002 - afsnit 2.2. Derefter foretages i afsnit 2.3 en 
mere detaljeret gennemgang af de kommunale indtægter opdelt 
i afsnit om skatter, tilskud og udligning, renter, låneoptagelse og 
likviditetsforbrug mens afsnit 2.4 indeholder en detaljeret gen-
nemgang af de kommunale udgifter opdelt på henholdsvis 
drifts- og anlægsudgifter. I afsnit 2.5 redegøres for udviklingen 
på en række udvalgte udgiftsområder; sygehuse og sygesikring, 
overførsler, børne- og ældreområdet samt det samlede service-
område. Endelig indeholder afsnit 2.5 et afsnit om værdien af 
kommunernes tilgodehavender hos landets pensionister som 
følge af indefrosne ejendomsskatter. Afsnit 2.6 indeholder en 
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kort gennemgang af det kommunale personaleforbrug i 2002. 
Endelig indeholder afsnit 2.7 en opgørelse af kommunernes 
gæld i forbindelse med den samlede ØMU-gæld. 

Den tredje sektion indeholder en opgørelse af amtskommuner-
nes og primærkommunernes likviditet og langfristede gæld for 
2. kvartal 2003.  

Den fjerde sektion indeholder en kort gennemgang af de øko-
nomiske aftaler mellem regeringen og de kommunale parter om 
den kommunale økonomi for 2004. 

Den femte, og sidste, sektion indeholder en række bilag med 
statistiske grundoplysninger om den kommunale økonomi. Det 
drejer sig om oplysninger vedrørende pris- og lønudviklingen, 
likviditet, gæld, personaleforbrug og kommunale meropgaver 
samt oversigter over de kommunale regnskaber og budgetter 
for de senere år. Endvidere indeholder bilagene en række 
kommunefordelte tabeller vedrørende den kommunale sektors 
finansierings- og udgiftsstruktur. 
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1. Hovedtendenser i regnskab 2002 

På de følgende sider gives en grafisk fremstilling af de store 
linier i udviklingen i nettoudgifterne i de kommunale regnskaber 
fra 2001 til 2002. Illustrationerne følges op af overordnede 
kommentarer. I de efterfølgende sektioner gives en nærmere 
beskrivelse af udviklingen i regnskaberne. 

Opgørelsen er foretaget i 2002 pris- og lønniveau, men er ikke 
korrigeret for eventuelle opgaveomlægninger fra regnskab 2001 
til regnskab 2002, idet en sådan korrektion ikke kan foretages 
på kommuneniveau. 
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Figur 1 Den reale udvikling i nettodriftsudgifterne i primær-
kommunerne og Københavns og Frederiksberg Kommuner 
2001-2002. 

< 3 pct
3 - 6 pct
6 - 8 pct
> 8 pct

 

Primærkommunerne, Københavns og Frederiksberg Kommuner 
har under ét i regnskab 2002 haft nettodriftsudgifter på 176,4 
mia. kr. svarende til en realvækst fra regnskab 2001 til 2002 på 
6,2 pct. Den høje vækstrate skal dog ses i sammenhæng med, 
at grundtakstreformen på det sociale område flyttede godt 5 
mia.kr. fra det amtslige til det kommunale udgiftsområde. Væk-
sten i nettodriftsudgifterne varierer, men dog ses det, at kom-
munerne på Sjælland samt Bornholm har oplevet en relativt høj 
vækst. Der er i alt 54 kommuner, der har haft en realvækst i 
nettodriftsudgifterne fra regnskab 2001 til 2002 på over 5 pct. 
Kun er 2 kommuner har haft negativ vækst. Københavns kom-
mune har haft en realvækst i nettodriftsudgifterne på 8,6 pct., 
mens Frederiksberg Kommune har haft en realvækst på 0,8 
pct.  
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Figur 2 Den reale udvikling i nettodriftsudgifterne i amts-
kommunerne 2001-2002. 

København

Frederiksberg

< -5 pct
-5 - -2,5 pct
-2,5 - 0 pct
> 0 pct

 

Amtskommunerne har i regnskab 2002 afholdt nettodriftsudgif-
ter for i alt 73,8 mia. kr., hvilket svarer til en negativ realvækst 
fra regnskab 2001 til 2002 på 2,5 mia. kr. eller 3,2 pct. Som det 
fremgår af figur 2, er faldet i nettodriftsudgifterne generelt for 
samtlige amtskommuner. Faldet i nettodriftsudgifterne har væ-
ret størst for Storstrøms, Viborg og Ribe Amter, mens Fyns, 
Sønderjyllands, Ringkøbing og Københavns Amtskommuners 
nettodriftsudgifter er faldet relativ lidt. Faldet i nettodriftsudgif-
terne stammer fra det sociale område, jf. den ved figur 1 nævn-
te grundtakstreform Det skal bemærkes, at der ikke er korrige-
ret for Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amtskommu-
ners samt Københavns og Frederiksberg Kommuners bidrag til 
HUR.
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Figur 3 Den reale udvikling i nettoanlægsudgifterne i pri-
mærkommunerne og Københavns og Frederiksberg Kom-
muner 2001-2002. 

 

< -50 pct
-50 - 0 pct
0 - 50 pct
> 50 pct

 

Primærkommunerne har i 2002 afholdt nettoanlægsudgifter for i 
alt 9,8 mia. kr., hvilket i forhold til regnskab 2001 svarer til en 
negativ realvækst på 0,6 mia. kr. eller 5,6 pct. I figur 3 ses ud-
viklingen i de enkelte kommuners nettoanlægsudgifter fra regn-
skab 2001 til regnskab 2002. Det ses, at der ikke er nogen klar 
regional tendens. I alt 129 kommuner har haft positiv vækst i 
nettoanlægsudgifterne, mens de resterende 146 primærkom-
muner har haft et fald i nettoanlægsudgifterne. Københavns og 
Frederiksberg Kommuner har afholdt nettoanlægsudgifter for 
2,1 mia. kr. i regnskab 2002, hvilket svarer til en realvækst på 
285 mio. kr. eller 15,9 pct. 
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Figur 4 Den reale udvikling i nettoanlægsudgifterne i amts-
kommunerne 2001-2002. 

 

København

Frederiksberg
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Amtskommunerne har i regnskab 2002 haft nettoanlægsudgifter 
for 2,4 mia. kr., hvilket svarer til en negativ realvækst på 160,9 
mio. kr. eller 6,3 pct. i forhold til regnskab 2001. Korrigeres der 
for HUR, fås en negativ realvækst i nettoanlægsudgifterne på 
157,2 mio. kr. eller 6,0 pct. Det ses af figur 4, at det især er i 
den vestlige del af Jylland, Fyn, Bornholm og den vestlige del af 
sjælland, der har haft fald i nettoanlægsudgifterne, mens Ros-
kilde Amt har haft en stigning i nettoanlægsudgifterne på over 
50 pct. 
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Figur 5 Den reale udvikling i nettodriftsudgifterne på dag-
pasningsområdet i primærkommunerne og Københavns og 
Frederiksberg Kommuner 2001-2002. 

 

< -5 pct
-5 - 0 pct
0 - 5 pct
> 5 pct

 

I regnskab 2002 har primærkommunerne, Københavns og Fre-
deriksberg Kommuner tilsammen haft nettodriftsudgifter på 
dagpasningsområdet på 21,5 mia. kr., svarende til realt næsten 
samme niveau som i 2001 regnskabet. Som det fremgår af figur 
5, er der ikke nogen klar regional tendens i kommunernes 
vækst og reduktion på dette område, dog ser dagpasningsud-
gifterne ud til at være mindsket mere i Vestjylland end gennem-
snitligt. I alt 22 kommuner har haft en realvækst på over 5 pct., 
mens 35 kommuner har haft faldende nettodriftsudgifter på over 
5 pct. fra regnskab 2001 til regnskab 2002. 
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Figur 6 Den reale udvikling i nettodriftsudgifterne på folke-
skoleområdet i primærkommunerne og Københavns og 
Frederiksberg Kommuner 2001-2002. 

 

< 0 pct
0 - 2 pct
2 - 5 pct
> 5 pct

 

Primærkommunerne, Københavns og Frederiksberg Kommuner 
har tilsammen i regnskab 2002 afholdt nettodriftsudgifter på 
folkeskoleområdet for 35,1 mia. kr., hvilket svarer til en real-
vækst på 2,6 pct. i forhold til regnskab 2001. I alt har 51 kom-
muner haft en realvækst på over 5 pct., mens 55 kommuner fra 
regnskab 2001 til regnskab 2002 har haft et fald i nettodriftsud-
gifterne på folkeskoleområdet. 
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Figur 7 Den reale udvikling i nettodriftsudgifterne på syge-
husområdet i amtskommunerne og i Københavns og Fre-
deriksberg Kommuner 2001-2002. 

København

Frederiksberg

< 0 pct
0 - 2 pct
2 - 4 pct
> 4 pct

 

Amtskommunerne, Københavns og Frederiksberg Kommuner 
har på sygehusområdet i regnskab 2002 haft nettodriftsudgifter 
for 44,1 mia. kr. I forhold til regnskab 2001 er dette en real-
vækst på 888,0 mio. kr. eller 2,1 pct. Af figur 7 ses, at væksten 
har været størst i den østlige del af Jylland samt Fyn, mens 
Roskilde og Frederiksborg Amter har haft negativ realvækst fra 
regnskab 2001 til regnskab 2002. Københavns og Frederiks-
berg Kommuner har haft en realvækst på sygehusområdet på 
henholdsvis 3,5 pct. og 4,3 pct. 
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2. Regnskab 2002 

I dette afsnit gennemgås hovedlinjerne i de økonomiske aftaler 
mellem regeringen og de kommunale parter for 2002. Efterføl-
gende præsenteres hovedtallene for regnskab 2002 på hen-
holdsvis udgifts- og indtægtssiden, ligesom der redegøres for 
udviklingen på en række udvalgte områder. 

2.1. Kommuneaftalerne for 2002 

Regeringen indgik den 15. juni 2001 aftaler med KL og Amts-
rådsforeningen om henholdsvis kommunernes og amternes 
økonomi i 2002. Ligeledes den 15. juni 2001 blev der opnået 
forhandlingsresultater med Københavns og Frederiksberg 
Kommuner. Aftalerne for 2002 omfatter forudsætningerne for 
det sidste år i 4-års aftalen om primærkommunernes økonomi 
1999-2002.  

Aftalerne indebar blandt andet udbygninger på områderne for 
sundhed i det tunge sociale område, folkeskoler og boliger in-
denfor en økonomisk ramme. For de kommunale parter indebar 
aftalerne samlet set en gennemsnitlig vækst i serviceudgifterne 
i 2002 på 1,6 pct. i forhold til 2001.   

De centrale elementer i aftalerne var: 

Skatteudskrivningen 

- I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes øko-
nomi for 2002 henstilles til, at den gennemsnitlige kommu-
nale udskrivningsprocent fastholdes uændret på 20,7 pct. i 
2002.  

- I aftalen med Amtsrådsforeningen om amternes økonomi i 
2002 henstilles, at den gennemsnitlige amtslige udskriv-
ningsprocent fastholdes uændret på 11,8 pct. i 2002.  
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- Der er hverken i forhandlingsresultaterne med Københavns 
eller Frederiksberg Kommuner aftalt nærmere omkring ud-
skrivningsprocenten.  

Driftsudgifterne 

- 4-årsaftalen mellem den tidligere regering og KL som inde-
bærer en årlig realvækst på 1 pct. i serviceudgifterne, vide-
reføres for 2002. Den del af det sociale område, der omfat-
tes af finansieringsreformen på det sociale område, holdes 
uden for udgiftsrammen på 1 pct. vækst. Som følge af re-
formen overføres 5,2 mia. kr. (2001 pl-niveau) i 2002 og 
frem fra amternes bloktilskud. 

- I aftalen med Amtsrådsforeningen er lagt til grund, at der ud 
af det økonomiske råderum målrettes 1.575 mio. kr. til 
sundhedsområdet ekskl. medicintilskud, 484 mio. kr. til me-
dicintilskud og at væksten på de øvrige områder ikke samlet 
set overstiger 1 pct. Det ekstra råderum på sundhedsområ-
det forudsættes bl.a. anvendt til en indsats mod ventetiderne 
på sygehusbehandling, en styrkelse af kræftbehandlingen 
samt en forbedret indsats på ældreområdet. Endvidere er 
forudsat, at omstruktureringer og en mere effektiv arbejdstil-
rettelæggelse svarende til 2 pct. af driftsudgifterne i syge-
husvæsenet anvendes på områder, hvor antallet af behand-
linger vokser samt til forbedringer af kvaliteten.  

- I forhandlingsresultaterne med Københavns og Frederiks-
berg Kommuner er der ikke aftalt præcise rammer for drifts-
udgifterne, dog fremgår det, at kommunerne tilslutter sig af-
talen mellem regeringen og KL om det rummelige arbejds-
marked samt aftalen på sundhedsområdet mellem regerin-
gen og Amtsrådsforeningen. Endvidere indgår det i forhand-
lingsresultaterne, at kommunerne er inde i en fase med af-
dæmpet vækst i driftsudgifterne, som er nødvendig for, at 
specielt Københavns Kommune kan afdrage på gælden. 
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Anlægsudgifterne 

- I aftalen med KL er der ikke eksplicit fastsat en grænse for 
væksten i anlægsudgifterne, dog er der forsat enighed om 
behovet for renovering og ombygning af folkeskoler. Derfor 
overføres 0,3 mia. kr. fra lånepuljen på 1,75 mia. kr. til den 
ordinære lånepulje, som herefter udgør 0,5 mia. kr. Disse 
midler gives især med henblik på at give mulighed for at lå-
nefinansiere folkeskolebyggeri- og renovering m.v. med op 
til 100 pct. af udgifterne, mens der i resten af puljen på 1,45 
mia. kr. ved en vis udnyttelse forudsættes en medfinansie-
ringsgrad på 50 pct. Herudover vil regeringen søge tilslut-
ning til, at det kommunale grundtilskud i perioden 2002-2004 
reduceres fra 14 pct. til 7 pct. af anskaffelsessummen. Den 
automatiske låneadgang til det kommunale grundkapitaltil-
skud videreføres i 2002. 

- Der er heller ikke i aftalen med Amtsrådsforeningen fastsat 
en eksplicit grænse for væksten på anlægssiden. 

Der er ikke i forhandlingsresultaterne med Københavns og Fre-
deriksberg Kommuner fastsat en grænse for væksten i anlægs-
udgifterne. For Københavns Kommune er der på boligområdet 
aftalt, at der afsættes et beløb på finansloven til bygningsforny-
else af almene boliger opført før 1960. For Frederiksberg Kom-
mune fremgår det, at kommunen får visse lånemuligheder i for-
bindelse med kommunens skoleudbygningsplan samt et projekt 
på det tekniske område. 
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2.2. Det kommunale regnskab 

Dette afsnit indeholder en kort gennemgang af kommunernes 
udgifts- og indtægtsside (finansiering) i regnskab 2002. Regn-
skabstallene er i opgørelsen holdt op mod de kommunale bud-
getter for 2002. 

Opgørelsen er foretaget ud fra en gruppering af udgifterne på 
forhandlingsparterne ved kommuneforhandlingerne. Der er så-
ledes i det følgende skelnet mellem primærkommuner (med-
lemmer af KL), amtskommuner (medlemmer af Amtsrådsfor-
eningen) samt Københavns og Frederiksberg Kommuner. Det 
bør i den forbindelse bemærkes, at såvel gruppen af primær-
kommuner som gruppen af amtskommuner indeholder kommu-
ner, som hver for sig kan være karakteriseret ved særlige ud-
gifts- og indtægtsforhold, som selvsagt ikke kommer frem i en 
opgørelse for det samlede antal enheder. Der er i afsnittet ikke 
taget hensyn til sådanne forhold, og der skal derfor allerede 
indledningsvis i dette afsnit henvises til bilagssektionen, som 
indeholder en opgørelse af de kommunale regnskaber på 
kommuneniveau. 

Tabel 2.2.1 giver en oversigt over det kommunale regnskab for 
2002. 
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Tabel 2.2.1. Oversigt over regnskab 2002(1) 
Mio. kr. 

Amts-
kom. 

Primær-
kom. 

Kbh. 
Kommune

Fr.berg 
Kommune

Hele 
Landet 

Nettodriftsudg. 74.694 147.604 24.987 4.227 251.512 
Nettoanlægsudg. 2.449 9.751 1.770 332 14.302 
Momsudg. 4.380 8.207 1.083 196 13.867 
Nettoudg. ekskl. moms 77.143 157.355 26.757 4.559 265.814 
Nettoudg. inkl. moms 81.524 165.563 27.839 4.755 279.681 
Nettorenteudgifter(2) -139 -172 133 2 -176 
Skatter -72.625 -134.995 -24.580 -5.171 -237.372 
Tilskud og udligning -9.436 -28.663 -4.806 181 -42.724 
Finansieringsunderskud -676 1.732 -1.414 -233 -591 
Nettolåneafdrag(3) -769 -4.304 1.171 -28 -3.930 
Finansforskydninger(4) 2.116 1.237 23 210 3.586 
Likviditetsforøgelse(5) -671 1.334 221 51 935 

Kilde: Danmarks Statistik samt momsoplysninger fra Indenrigs- og Sundhedsministe-
riet. 
Noter: 
(1) Regnskabet for Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) er tillagt regnskabsopgørel-
serne for medlemmerne af Hovedstadens Udviklingsråd. Fordelingen svarer til med-
lemmernes bidrag til HUR. I 2002 har amtskommunerne bidraget med 68,9 pct., 
Københavns Kommune har bidraget med 25,2 pct. og Frederiksberg Kommune har 
bidraget med ca. 6 pct. 
(2) Nettorenteudgifterne er her opgjort som nettorenteudgifter på hovedfunktion 7. 
(3) Nettolåneafdrag er opgjort på baggrund af funktionerne 8.63-8.78 
(4) I finansforskydninger indgår differencen mellem bidraget mellem momsudlig-
ningsordningen og momsudgifterne samt nettobidraget til HUR 
(5) En negativ likviditetsforøgelse svarer til et likviditetsforbrug. 

Den samlede kommunale sektor har i regnskab 2002 haft net-
todriftsudgifter for godt 251,5 mia. kr. og nettoanlægsudgifter for 
14,3 mia. kr. De samlede momsudgifter udgør knap 13,9 mia. 
kr. De samlede nettoudgifter udgør således 279,7 mia. kr. i 
2002. 

De kommunale indtægter fra skatter og generelle tilskud udgør i 
regnskab 2002 henholdsvis 237,4 mia. kr. og 42,7 mia. kr. Med 
nettorenteindtægter på 176 mio. kr. har den samlede kommu-
nale sektor haft indtægter for i alt 280,3 mia. kr. Dette betyder, 
at den kommunale sektor under ét i 2002 har et finansierings-
overskud på 591 mio. kr. Den kommunale sektor har i 2002 haft 
finansforskydninger på knap 3,6 mia. kr. og et nettolåneoptag 
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på 3.9 mia. kr. Den kommunale sektor har således en likvidi-
tetsforøgelse i 2002 på 935 mio. kr. 

Udviklingen fra budget 2002 til regnskab 2002 for alle de kom-
munale sektorer fremgår af tabel 2.2.2. 

Tabel 2.2.2.    Udviklingen fra budget 2002 til regn-
skab 2002 (1),(4) 
Mio. kr. Amts-

kom. 
Primær-
kom. 

Kbh. 
Kommune 

Fr.berg 
Kommune 

Hele 
landet 

Nettodriftsudg. 1.742 1.579 59 -10 3.370 
Nettodriftsudg. korr. for 
meropg.(2) 1.705 1.707 69 -7 3.473 
Nettoanlægsudg. -546 270 -215 4 -487 
Momsudg. 514 550 -44 -14 1.006 
Nettoudg. ekskl. moms 1.196 1.849 -156 -6 2.883 
Nettoudg. ekskl. moms 
korr. for meropg.(2) 1.160 1.977 -147 -4 2.986 
Nettoudg. inkl. moms 1.710 2.400 -200 -20 3.889 
Nettoudg. inkl. moms 
korr. for meropg.(2) 1.673 2.527 -190 -17 3.993 
Nettorenteudgifter -44 -321 -70 -28 -463 
Skatter -97 -384 -1.062 -16 -1.558 
Tilskud og udligning -1.821 -997 379 -45 -2.484 
Finansieringsunderskud -252 699 -952 -109 -616 
Nettolåneafdrag -303 -1.261 115 47 -1.402 
Finansforskydninger(3) 1.234 -706 -305 61 284 
Likviditetsforøgelse -680 1.269 1.142 2 1.733 
Kilde: Danmarks Statistik samt momsoplysninger fra Indenrigs- og Sundhedsministe-
riet. 
Noter: 
(1) Et positivt beløb betyder, at regnskabet overstiger budgettet i de tilfælde, hvor 
der er tale om en udgift 
(2) Nettodriftsudgifter er korrigeret for opgaveomlægninger i kommuner og amts-
kommuner jf. bilag 6. 
(3) I finansforskydningerne indgår differencen mellem momsudligningsordningen og 
momsudgifterne. 
(4) Opgørelsen af HUR er tillagt medlemmerne heraf ud fra hhv. de budgetterede og 
de afholdte bidrag, jf. fodnote tabel 2.2.1. 
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Den samlede kommunale sektor har i regnskab 2002 haft et 
merforbrug på driftssiden på 3,4 mia. kr. svarende til et merfor-
brug i forhold til budgettet for 2002 på 1,4 pct. Når der korrige-
res for opgaveomlægninger udgør merforbruget på driftssiden 
ca. 3,5 mia. kr. svarende til en stigning på 1,4 pct. På anlægs-
siden har der været et mindreforbrug på 0,5 mia. kr. eller 3,3 
pct. Merforbruget på drifts- og anlægssiden korrigeret for opga-
veomlægninger udgør i alt 3,0 mia. kr. eller 1,1 pct. Momsudgif-
terne er ligeledes steget fra budget 2002 til regnskab 2002 med 
1,0 mia. kr. eller 7,8 pct. Tilsammen giver dette at nettoresulta-
tet bliver et merforbrug på 4,0 mia. kr. eller 1,45 pct. (inkl. moms 
og opgavekorrektion). 

På indtægtssiden har der været merindtægter på skatterne på 
1,6 mia. kr. svarende til 0,66 pct. Samtidig er indtægterne fra 
tilskud og udligning steget med knap 2,5 mia. kr. 

Den kommunale sektor under ét har dermed i regnskab 2002 
haft et finansieringsoverskud på 0,6 mia. kr., svarende til 0,6 
mia. kr. mere end budgetteret. 

Den kommunale sektor har desuden haft merindtægter fra op-
tagne lån på 1,4 mia. kr., hvilket er beskrevet nærmere i afsnit 
2.3.4.  

I forhold til budgettet for 2002 har amtskommunerne haft et realt 
merforbrug på driften (efter korrektion for opgaveomlægninger) 
på 1,7 mia. kr. svarende til en stigning i forbruget på 2,3 pct. På 
anlægssiden har der været et mindreforbrug på 0,5 mia. kr. el-
ler 18,2 pct., hvilket tilsammen giver en stigning i amtskommu-
nernes udgifter korrigeret for opgaveomlægninger på 1,7 mia. 
kr. eller 2,1 pct., når der tages højde for, at momsudgifterne er 
steget fra budgettet til regnskabet med 0,5 mia. kr. eller 13,3 
pct.  

På indtægtssiden har amtskommunerne især har haft merind-
tægter fra tilskud og udligning på 1,8 mia. kr. svarende til en 
stigning på 23,9 pct., mens skatteindtægterne stort set svarer til 
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det budgetterede. Amtskommunerne har således et finansie-
ringsoverskud på 0,7 mia. kr., hvilket er 0,3 mia. kr. mere end 
forventet i budgettet. Herudover har amtskommunerne i 2002 
haft et nettolåneoptag på 0,3 mia. kr. samt likviditetsforbrug på 
0,7 mia. kr. over det budgetterede. 

Primærkommunerne har i regnskab 2002 et merforbrug til drift-
sudgifter korrigeret for opgaveomlægningerne på 1,7 mia. kr. 
eller 1,2 pct. Herudover har primærkommunerne haft et mer-
forbrug til anlægsudgifter på 0,3 mia. kr. og et merforbrug til 
momsudgifter på 0,6 mia. kr. Sammenlagt betyder det, at pri-
mærkommunerne i regnskab 2002 i forhold til budget 2002 har 
haft et merforbrug på 2,5 mia. kr. svarende til en stigning på 1,6 
pct. Ved sammenligning af indtægtssiden med budget 2002 
ses, at primærkommunerne har haft merindtægter fra skatter på 
0,4 mia. kr. eller 0,3 pct. Derudover er primærkommunernes 
indtægter fra tilskud og udligning knap 1,0 mia. kr. højere end i 
budgettet. Primærkommunerne har således et finansieringsun-
derskud på 1,7 mia. kr. Den primærkommunale låneoptagelse 
er fra budget 2002 til regnskab 2002 steget med 1,3 mia. kr. 
eller 41,5 pct. samtidig med, at primærkommunerne har haft en 
likviditetsforøgelse på 1,3 mia. kr. 

Københavns Kommune har i regnskab 2002 haft 
nettodriftsudgifter for knap 25,0 mia. kr., hvilket er en beskeden 
stigning i forhold til budget 2002 på 59 mio. kr. eller 0,2 pct. 
Københavns Kommune har haft et mindreforbrug på 
anlægssiden på godt 0,2 mia. kr. eller 10,8 pct. Kommunens 
nettoudgifter inkl. moms og korrigeret for opgaveomlægninger 
ligger således ca. 0,2 mia. kr. under det budgetterede. På 
indtægtssiden har Københavns Kommune øget indtægterne fra 
skatterne med knap 1,1 mia. kr. eller 4,5 pct. i forhold til 
budgettet. Indtægterne fra tilskud og udligning er i regnskab 
2002 0,4 mia. kr. mindre end det forventede i budgettet. 
Sammenlagt har Københavns Kommune et øget 
finansieringsoverskud på knap 1,0 mia. kr. Københavns Kom-
mune har i 2002 forøget likviditeten med 221 mio. kr. hvilket er 
godt 1,1 mia. kr. mere end forventet i budgettet. 
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Frederiksberg Kommune har haft et mindreforbrug til driftsudgif-
ter på 7 mio. kr. eller 0,2 pct. korrigeret for opgaveomlægninger. 
Anlægsudgifterne er ca. 4 mio. kr. større end forventet i budget-
tet. Sammenlagt giver dette en forøgelse i nettoudgifterne på 17 
mio. kr. inkl. moms og opgaveomlægninger. Frederiksberg 
Kommune har i 2002 haft merindtægter fra skatter på 16 mio. 
kr. og merindtægter fra tilskud og udligning på 45 mio.kr.  Såle-
des bliver finansieringsoverskuddet 109 mio. kr. mere end for-
ventet i budget 2002. Frederiksberg Kommunes nettolåneaf-
drag er steget med 47 mio. kr. svarende til 62,9 pct.  
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2.3. De kommunale indtægter 

I dette afsnit foretages en kort gennemgang af de kommunale 
indtægter i regnskab 2002 opdelt på skatter, tilskud og udlig-
ning, renter, låneoptagelse samt likviditetsforbrug. 

Af tabel 2.3.1. fremgår udviklingen i finansieringsstrukturen fra 
budget 2002 til regnskab 2002 for den samlede kommunale 
sektor under ét. 

Tabel 2.3.1. Finansieringsstrukturen fra budget 
2002 til regnskab 2002 for den kommunale sek-
tor under ét 
Mio. kr. Regnskab 2002 Budget 2002 R02-B02 pct. 
Skatter -237.372 -235.814 -1.558 0,7 
Generelle tilskud -42.724 -40.240 -2.484 6,2 
Drifts- og Anlægsindt. -88.375 -76.871 -11.504 15,0 
Refusioner -33.065 -32.851 -214 0,7 
Nettorenteindtægter -176 287 -463 -161,3 
Nettolåneoptagelse -3.930 -2.528 -1.402 55,4 
Finansforskydninger(1) 3.586 3.302 284 8,6 
Likviditetsforøgelse(2) 935 -798 1.733 -217,2 
Indtægter i alt -401.121 -385.513 -15.608 4,0 

Kilde: Danmarks Statistik samt momsoplysninger fra Indenrigs- og Sundhedsministe-
riet. 
Noter: 
(1) I finansforskydninger indgår differencen mellem bidraget til momsudligningsord-
ningen og momsudgifterne samt nettobidraget til HUR. 
(2) En negativ likviditetsforøgelse svarer til et likviditetsforbrug. 
 

Den kommunale sektor under ét har i regnskab 2002 bruttoind-
tægter (inkl. moms) på 401,1 mia. kr. Den vigtigste finansie-
ringskilde hertil er skatteindtægterne, der udgør knap 237,4 
mia. kr. eller 59,2 pct. af de samlede indtægter. I forhold til det 
budgetlagte er skatteindtægterne knap 1,6 mia. kr. højere i 
regnskabet.  
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Drifts- og anlægsindtægter, der udgør knap 88,4 mia. kr. eller 
22,0 pct. af de samlede indtægter, udgør den næst vigtigste 
finansieringskilde. Drifts- og anlægsindtægterne er 11,5 mia. kr. 
større end den kommunale sektor budgetterede med svarende 
til en vækst på 15,0 pct. Tendensen de sidste år har dog været, 
at anlægsindtægterne generelt har oversteget det budgetterede 
niveau. De generelle tilskud udgør 42,7 mia. kr. (10,7 pct. af de 
samlede indtægter), mens den kommunale sektor har haft refu-
sionsindtægter for 33,1 mia. kr. i regnskab 2002. Tilsammen 
bidrager disse indtægter til langt hovedparten af den kommuna-
le finansiering. 

Tabel 2.3.2. viser udviklingen i den kommunale sektors finan-
sieringsstruktur fra regnskab 2001 til regnskab 2002. 

Tabel 2.3.2. Finansieringsstrukturen fra regnskab 
2001 til regnskab 2002 for den kommunale sektor 
under et(1) 
Mio. kr. i 2002-pl. Regnskab 2002 Regnskab 2001 R02-R01 pct. 
Skatter -237.372 -228.524 -8.848 3,9 
Generelle tilskud -42.724 -39.392 -3.332 8,5 
Drifts- og Anlægsindt. -88.375 -91.831 3.456 -3,8 
Refusioner -33.065 -31.173 -1.892 6,1 
Nettorenteindtægter -176 -151 -25 16,9 
Nettolåneoptagelse -3.930 -2.341 -1.589 67,9 
Finansforskydninger 3.586 -830 4.417 -531,8 
Likviditetsforøgelse 935 -798 1.733 -217,2 
Indtægter i alt -401.121 -395.040 -6.081 1,5 

Kilde: Danmarks Statistik samt momsoplysninger fra Indenrigs- og Sundhedsministe-
riet. 
Noter: (1) Jf. fodnote (1) og (2) tabel 2.3.1. 
 

Den kommunale finansieringsstruktur fordelt på de kommunale 
sektorer fremgår af tabel 2.3.3. 

I amtskommunerne bidrager skatterne, de generelle tilskud og 
drifts- og anlægsindtægterne tilsammen med 99,9 pct. af den 
samlede finansiering. Den vigtigste finansieringskilde er skat-
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terne, der udgør godt 72,6 mia. kr. eller 69,4 pct. af de samlede 
indtægter. De generelle tilskud og drifts- og anlægsudgifterne 
andrager henholdsvis 9,4 mia. kr. og knap 22,6 mia. kr., sva-
rende til 9,0 og 21,6 pct. af de samlede indtægter. 

Tabel 2.3.3. Finansieringsstrukturen i regnskab 
2002  
Mio. kr. 

Amts-
kom. 

Primær-
kom. 

Kbh. 
Kommune 

Fr.berg 
Kommune 

Hele 
Landet 

Bruttoudg. inkl. moms 104.637 247.831 42.088 6.565 401.121 
Skatter -72.625 -134.995 -24.580 -5.171 -237.372 
Generelle tilskud -9.436 -28.663 -4.806 181 -42.724 
Drifts- og anlægsindt. -22.559 -54.298 -10.220 -1.298 -88.375 
Refusioner -554 -27.971 -4.028 -511 -33.065 
Nettorenteindtægter -139 -172 133 2 -176 
Nettolåneoptagelse -769 -4.304 1.171 -28 -3.930 
Finansforskydninger 2.116 1.237 23 210 3.586 
Likviditetsforøgelse -671 1.334 221 51 935 
Indtægter i alt -104.637 -247.831 -42.088 -6.565 -401.121 

Kilde: Danmarks Statistik samt momsoplysninger fra Indenrigs- og Sundhedsministe-
riet. 
Noter:  
(1) Der henvises til bilag 18 for en kommuneopdelt oversigt over finansieringsstruktu-
ren. 
(2) Jf. fodnote (1) og (2) tabel 2.3.1. 
 

Primærkommunernes samlede indtægter andrager 247,8 mia. 
kr. i regnskab 2002. Heraf udgør skatterne 135,0 mia. kr. eller 
54,5 pct. af de samlede indtægter. Drifts- og anlægsindtægter-
ne udgør for primærkommunerne knap 54,3 mia. kr. eller 21,9 
pct. af de samlede indtægter. Indtægterne fra de generelle til-
skud og refusioner udgør henholdsvis 28,7 mia. kr. og 28,0 mia. 
kr. i regnskab 2002. 

Københavns og Frederiksberg Kommuner har i regnskab 2002 
haft indtægter for henholdsvis 42,1 mia. kr. og 6,6 mia. kr. I 
begge kommuner udgør skatterne den største indtægtskilde og 
udgør henholdsvis 58,4 pct. og 78,8 pct. af Københavns og 
Frederiksberg Kommuners indtægter. Drifts- og anlægsindtæg-
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terne er ligeledes en vigtig indtægtskilde. Københavns Kommu-
ne har i regnskab 2002 haft drifts- og anlægsindtægter for 10,2 
mia. kr. eller 24,3 pct. at de samlede indtægter, mens Frede-
riksberg har haft indtægter på samme område på 1,3 mia. kr. 
(19,8 pct. af de samlede indtægter). Københavns Kommunes 
indtægter fra generelle tilskud og refusion udgør henholdsvis 
4,8 mia. kr. og 4,0 mia. kr., mens Frederiksberg Kommune i 
2002 har haft en udgift til generelle tilskud, idet tilskud og udlig-
ningen bidrager negativt for Frederiksberg Kommunes ved-
kommende i kraft af udligningsbidraget til øvrige 
(amts)kommuner. 

Sammensætningen af de kommunale indtægter for regnskab 
2001 og 2002 er illustreret i figur 2.3.1. nedenfor. I figuren er 
renteindtægter, låneoptagelse, finansforskydninger og likvidi-
tetsforøgelse samlet under betegnelse ’øvrige indtægter’.
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Figur 2.3.1. Finansieringsstrukturen i regnskab 2001 og 
regnskab 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det fremgår af figuren, at der ikke er sket de store ændringer i 
finansieringsstrukturen fra regnskab 2001 til regnskab 2002.  

I regnskab 2002 udgør skatteindtægterne 59,2 pct. af den sam-
lede finansiering i den samlede kommunale sektor mod 57,8 
pct. i regnskab 2001. For primærkommunerne er skattefinansie-
ringsandelen steget med 0,3 procentpoint fra 54,2 pct. til 54,5 
pct. Amtskommunernes skattefinansieringsandel er steget med 
2,6 procentpoint fra 66,8 til 69,4. 

For den samlede kommunale sektor udgør de generelle tilskud i 
regnskab 2002 10,7 pct., hvilket er 0,7 procentpoint mere end i 
regnskab 2001. Primærkommunerne har fra regnskab 2001 til 
regnskab 2002 haft en stigning i de generelle tilskuds andel af 
finansieringen fra 9,0 pct. til 11,6 pct., mens amtskommunerne 
derimod har haft et reelt fald i de generelle tilskud, hvilket har 
betydet, at de generelle tilskuds andel af amtskommunernes 
finansiering er faldet med 3,1 procentpoint fra 12,1 i regnskab 
2001 til 9,0 i regnskab 2002.  
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Drifts- og anlægsindtægternes andel af den samlede finansie-
ring er faldet med 1,2 procentpoint i 2002 for den kommunale 
sektor under ét. For amtskommunerne har der været en stig-
ning på 2,3 procentpoint fra 19,3 pct. til 21,6 pct. fra regnskab 
2001 til regnskab 2002, mens primærkommunerne har haft et 
fald på 1,7 procentpoint i regnskab 2002.  

Refusionens andel af den kommunale finansiering er stort set 
uændret, dog har primærkommunerne haft en svag stigning i 
andelen af finansieringen på 0,2 procentpoint i 2002. 

2.3.1. Skatter 

De samlede kommunale skatteindtægter i regnskab 2002 udgør 
som tidligere nævnt knap 237,4 mia. kr. Tabel 2.3.4 viser skat-
teindtægterne fordelt efter skattetyper på sektorniveau (for en 
specifikation af skatterne i regnskab 2001 og budget 2002 hen-
vises til bilagene 10 og 13). Opgørelsen af væksten fra regn-
skab 2001 til regnskab 2002 er i indeværende og følgende af-
snit opgjort i 2002 pris- og lønniveau.   
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Tabel 2.3.4. Den kommunale sektors skatteindtæg-
ter i regnskab 2002 
Mio. kr. 

Amts-
kom. 

Primær-
kom. 

Kbh. 
Kommune 

Fr.berg 
Kommune 

Hele 
Landet 

Forskudsbeløb -64.298 -113.625 -19.562 -4.448 -201.933 
Afregning vedr. 2000 -184 -450 -1.008 -145 -1.787 
Komm. andel af ind-
drevne. indk.skat.rest. -217 -563 -172 -17 -970 
Afregn. 
indkomstskattere-
stancer 

224 557 182 20 983 
Afregn. vedr. tidl. år -112 -89 -54 1 -254 
Forskelsbeløb af pen-
sions ordning 0 -2.425 -152 -48 -2.626 
Selskabsskat 0 -2.847 -708 -55 -3.611 
Grundskyld -4.663 -6.536 -1.606 -203 -13.008 
Ejendomsværdiskatter -3.241 -6.427 -524 -166 -10.358 
Andre ejendomsskatter -131 -1.705 -890 -77 -2.803 
Øvrige skatter/afgifter -113 -961 -85 -33 -1.192 
Afregn. skrå skatteloft 111 76 0 0 186 
Skatter i alt -72.625 -134.995 -24.580 -5.171 -237.372 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Det ses af tabellen, at den vigtigste skatteindtægt er forskuds-
beløb af indkomstskatter, som for den samlede kommunale 
sektor udgør 201,9 mia. kr., svarende til 85,1 pct. af de samlede 
skatteindtægter. I amtskommunerne udgør forskudsbeløbet af 
indkomstskatter i regnskab 2002 knap 64,3 mia. kr. eller 88,5 
pct. af de samlede amtskommunale skatteindtægter. I forhold til 
regnskab 2001 er der tale om en stigning på knap 1,5 mia. kr. 
eller 2,4 pct. (i 2002-pl). En af årsagerne hertil, er at den 
gennemsnitlige amtskommunale udskrivningsprocent er steget 
fra 11,84 i 2001 til 11,88 i 2002. Primærkommunernes 
indtægter fra forskudsbeløb af indkomstskatter udgør i 
regnskab 2002 113,6 mia. kr., svarende til 84,2 pct. af de 
samlede primærkommunale skatteindtægter. I forhold til 
regnskab 2001 er dette en stigning på 2,7 mio. kr. eller 2,4 pct. 
Primærkommunerne har ligeledes haft en stigning i den 
gennemsnitlige udskrivningsprocent fra 20,71 pct. i 2001 til 
20,74 i 2002. Københavns og Frederiksberg Kommuner havde 
tilsammen indtægter fra forskudsbeløb af indkomstskat på 24,0 
mia. kr. i regnskab 2002, svarende til en real stigning på 0,5 
mia. kr. Begge kommuner har fra 2001 til 2002 haft uændret 
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fra 2001 til 2002 haft uændret udskrivningsprocent på 32,3 pct. i 
Københavns Kommune og 30,8 pct. i Frederiksberg Kommune. 

Den næst vigtigste skattekilde i regnskab 2002 er ejendoms-
skatterne (grundskyld, ejendomsværdiskatter og andre ejen-
domsskatter). For den kommunale sektor under ét udgør ejen-
domsskatterne i regnskab 2002 knap 26,2 mia. kr., svarende til 
11,0 pct. af de samlede skatteindtægter. I amtskommunerne 
udgør grundskyldsprovenuet i regnskab 2002 knap 4,7 mia. kr., 
hvilket er 4,7 pct. mere end i regnskab 2001 (opgjort i 2002-pl). 
Samtidig er provenuet fra ejendomsværdiskatter steget med 0,3 
mia. kr. til godt 3,2 mia. kr. Endelig udgør provenuet fra andre 
ejendomsskatter, som består af dækningsafgifter, i 2002 131 
mio. kr.  

Indtægterne fra grundskyld for primærkommunerne udgør i 
2002 godt 6,5 mia. kr., hvilket er en real stigning på 178 mio. kr. 
i forhold til regnskab 2001. Ligeledes er primærkommunernes 
indtægter fra ejendomsværdiskatter steget med 707 mio. kr. 
eller 12,4 pct. til godt 6,4 mia. kr. Endelig udgør andre ejen-
domsskatter godt 1,7 mia. kr.  

Københavns og Frederiksberg Kommuners provenu fra grund-
skyld udgør i regnskab 2002 hhv. 1,6 mia. kr. og 0,2 mia. kr., 
hvilket svarer til en real stigning i forhold til regnskab 2001 på 
6,7 pct. og 4,8 pct. Indtægterne fra ejendomsværdiskat er lige-
ledes steget i begge kommuner, hvor Københavns Kommune 
har haft en vækst fra regnskab 2001 til regnskab 2002 på hele 
30,9 pct. til 524 mio. kr. i regnskab 2002, mens Frederiksberg 
Kommune har haft en stigning på 14,1 pct. til 166 mio. kr. i 
regnskab 2002. Københavns og Frederiksberg Kommuners ind-
tægter fra andre ejendomsskatter er hhv. 890 mio. kr. og 77 
mio. kr. i 2002. 
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2.3.2. Tilskud og udligning 

De samlede nettoindtægter fra tilskud og udligning udgør for 
den kommunale sektor under ét i regnskab 2002 godt 42,7 mia. 
kr. Nettoindtægterne er knap 2,5 mia. kr. højere end det bud-
getterede beløb svarende til en stigning på 6,2 pct. I forhold til 
regnskab 2001 har der været tale om et realt fald i nettoindtæg-
terne på godt 3,3 mia. kr. svarende til 8,5 pct.  

Amtskommunerne har i 2002 nettoindtægter fra tilskud og ud-
ligning på godt 9,4 mia. kr., svarende til en stigning på godt 1,8 
mia. kr. eller 23,9 pct. i forhold til budget 2002 og et realt fald på 
knap 3,3 mia. kr. i forhold til regnskab 2001. 

Primærkommunernes nettoindtægter fra tilskud og udligning på 
28,7 mia. kr. er steget med 997 mio. kr. eller 3,6 pct. i forhold til 
budgettet. I forhold til regnskab 2001 er nettoindtægterne fra 
tilskud og udligning steget med 6,9 mia. kr. eller 31,8 pct. 

Københavns Kommune har oplevet et fald i nettoindtægterne 
fra tilskud og udligning i regnskab 2002 i forhold til budgettet for 
2002 på 379 mio. kr. Nettoindtægterne på godt 4,8 mia. kr. i 
2002 er således 7,3 pct. mindre end budgetteret, og knap 320 
mio. kr. mindre end i regnskab 2001. Frederiksberg Kommune, 
som i modsætning til de øvrige kommunale sektorer samlet bi-
drager til tilskuds- og udligningsordningerne i 2002, har netto-
udgifter på 181 mio. kr., som er 45 mio. kr. mindre end budget-
teret og 17 mio. kr. større end i regnskab 2001.  

2.3.3. Renter 

Renteudgifterne for den kommunale sektor under ét udgør godt 
2,4 mia. kr. i regnskab 2002, mens renteindtægterne udgør 2,6 
mia. kr., hvilket giver en nettorenteindtægt på 176 mio. kr. I for-
hold til budget 2002 er dette næsten 0,5 mia. kr. mere end for-
ventet, da der var budgetteret med en nettorenteudgift på 287 
mio. kr. I tabel 2.3.5 fremgår henholdsvis renteudgifter og – ind-
tægter i de kommunale sektorer i regnskab 2002. 
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Tabel 2.3.5. Renter i regnskab 2002 
Mio. kr. 

Amts-
kom. 

Primær-
kom. 

Kbh. Kom-
mune 

Fr.berg 
Kommune 

Hele 
Landet 

Renteudgifter 311 1.579 469 66 2.426 
Renteindtægter -450 -1.751 -336 -64 -2.602 
Nettorenteindtægter -139 -172 133 2 -176 

Kilde: Danmarks Statistik 

Amtskommunerne har haft nettorenteindtægter på 139 mio. kr. i 
2002, hvilket er 44 mio. kr. mere end det budgetterede for 2002. 
Bruttorenteudgifterne udgør 311 mio. kr., mens bruttorenteind-
tægterne udgør 450 mio. kr.  

Primærkommunerne har i 2002 haft nettorenteindtægter på 172 
mio. kr., hvilket er 321 mio. kr. mere end det budgetterede for 
2002. Den større nettorenteindtægt skyldes, at bruttorenteind-
tægterne er 384 mio. kr. større end det budgetterede, mens 
bruttorenteudgifterne kun er 64 mio. kr. større end budgettet for 
2002. 

Københavns Kommune har haft nettorenteudgifter på 133 mio. 
kr. i 2002. Dette er 70 mio. kr. mindre end den budgetterede 
renteudgift. Det kan tilskrives, at bruttorenteudgifterne er mindre 
end det forventede, mens bruttorenteindtægterne har været 
større i regnskab 2002 end i budget 2002. Frederiksberg Kom-
munes nettorenteudgifter er 2 mio. kr. i regnskab 2002, hvilket 
er 28 mio. kr. mindre en det budgetterede. Dette skyldes ho-
vedsageligt at bruttorenteindtægterne er større i regnskab 2002 
end budgetteret. 
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2.3.4. Låneoptagelse 

Nedenstående tabel 2.3.6. viser den kommunale låneoptagelse 
og –afdrag i regnskab 2002. 

Tabel 2.3.6. Låneoptagelse og -afdrag 
Mio. kr. 

Amts-
kom. 

Primær-
kom. 

Kbh. Kom-
mune 

Fr.berg 
Kommune 

Hele 
Landet 

Optagne lån -1.883 -8.950 -622 -645 -12.101 
Afdrag på lån 1.114 4.646 1.793 617 8.170 
Nettolåneoptagelse -769 -4.304 1.171 -28 -3.930 

Kilde: Danmarks Statistik 
Anm.: En positiv nettolåneoptagelse svarer til et nettolåneafdrag. 
 

Den kommunale sektor under ét har i regnskab 2002 optaget 
lån for godt 12,1 mia. kr. og afdraget lån for knap 8,2 mia. kr. 
svarende til et nettolåneoptag på godt 3,9 mia. kr. Dette er godt 
1,4 mia. kr. mere end det budgetterede for 2002.  

Amtskommunernes nettolåneoptag udgør 769 mio. kr., hvilket 
er 303 mio. kr. mere end budgetteret. Nettolåneoptaget er for-
delt med godt 1,1 mia. kr. afdrag på lån og optagne lån for knap 
1,9 mia. kr. 

Primærkommunernes nettolåneoptagelse i 2002 udgør godt 4,3 
mia. kr., hvor der er budgetteret med godt 3,0 mia. kr. Afdrag på 
lån udgør i regnskab 2002 godt 4,6 mia. kr., hvilket er knap 1,8 
mia. kr. mere end budgetteret, mens primærkommunerne har 
optaget lån for knap 9 mia. kr., som er over 3 mia. kr. mere end 
det forventede. 

Københavns Kommune har nettolåneafdrag på knap 1,2 mia. 
kr. i regnskab 2002 fordelt med 622 mio. kr. i optagne lån og 
knap 1,8 mia. kr. i afdrag. Samlet er Københavns Kommunes 
nettolåneafdrag i regnskab 2002 115 mio. kr. større end bud-
getteret med. Frederiksberg Kommune optog lån for 645 mio. 
kr, og havde afdrag på lån for 617 mio. kr., således var Frede-
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riksberg Kommunes nettolåneoptag i regnskab 2002 på 28 mio. 
kr., hvilket dog er 47 mio. kr. mindre end forventet. 

2.3.5. Likviditetsforbrug 

Opgørelsen af likviditeten i regnskab 2002 viser, at den samle-
de kommunale sektor har haft en likviditetsforøgelse med 935 
mio. kr. fra 2001 til 2002, fordelt med 612 mio. kr. i likviditetsfor-
brug og godt 1,5 mia. kr. i likviditetsforøgelse. Der var for 2002 
budgetteret med et likviditetsforbrug på 797 mio. kr. Udviklingen 
i de kommunale sektorers likviditet fremgår af nedenstående 
tabel 2.3.7. 

Tabel 2.3.7. Likviditetsforbrug og –forøgelse 
Mio. kr. 

Amts-
kom. 

Primær-
kom. 

Kbh. 
Kommuner 

Fr.berg 
Kommuner

Hele 
Landet 

Likviditetsforbrug -75 -536 -1 0 -612 
Likviditetsforøgelse -597 1.871 222 51 1.547 
Nettolikviditetsforbrug -671 1.334 221 51 935 

Kilde: Danmarks Statistik 
Anm.: Et positivt likviditetsforbrug svarer til en likviditetsforøgelse 
 

Amtskommunerne har i regnskab 2002 haft et likviditetsforbrug 
på 75 mio. kr. og en negativ likviditetsforøgelse på 597 mio. kr., 
svarende til at den amtskommunale sektor har haft et likviditets-
forbrug på 671 mio. kr. Den amtskommunale sektor havde for 
2002 budgetteret med en samlet likviditetsforøgelse på 8 mio. 
kr. 

Primærkommunernes likviditetsforbrug udgør 536 mio. kr. sam-
tidig med, at primærkommunerne har haft en likviditetsforøgelse 
på knap 1,9 mia. kr. Tilsammen giver dette en samlet nettolikvi-
ditetsforøgelse på godt 1,3 mia. kr. Primærkommunerne bud-
getterede med en likviditetsforøgelse på 66 mio. kr.  

Københavns Kommune havde i 2002 en nettolikviditetsforøgel-
se på 221 mio. kr. , mens Københavns Kommune havde bud-
getteret med et likviditetsforbrug på 921 mio. kr. Frederiksberg 
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Kommune har i 2002 haft en likviditetsforøgelse på 51 mio. kr. , 
hvilket er 2 mio. kr. mere end budget 2002. 

2.4. De kommunale udgifter 

I det følgende afsnit foretages en kortfattet gennemgang af de 
kommunale drifts- og anlægsudgifter i regnskab 2002. Opgørel-
sen for 2002 er sammenholdt med tilsvarende opgørelse for 
regnskab 2001, hvor regnskab 2001 er fremskrevet til 2002 
pris- og lønniveau samt korrigeret for opgaveomlægninger i 
kommuner og amtskommuner. Af nedenstående tabel 2.4.1 
fremgår udviklingen i kommunernes nettoudgifter (ekskl. moms) 
fra regnskab 2001 til regnskab 2002. 

 

Tabel 2.4.1. Udviklingen i nettodriftsudgifterne fra 
regnskab 2001 til regnskab 2002(1), (2) 
Mio. kr. i 2002-p/l og 
opgaveniveau 

Amts-
kom. 

Primær-
kom. 

Kbh. 
Kom. 

Fr.berg 
Kommune 

Hele 
landet 

Nettoudgifter R01 74.795 155.435 24.612 4.516 259.262
Nettoudgifter R02 77.143 157.355 26.757 4.559 265.814
Vækst R01-R02 (i pct.) 3,1 1,2 8,7 0,9 2,5
Nettodriftsudgifter R01 72.189 145.107 23.097 4.216 244.521
Nettodriftsudgifter R02 74.694 147.604 24.987 4.227 251.512
Vækst R01-R02 (i pct.) 3,5 1,7 8,2 0,3 2,9
Nettoanlægsudgifter R01 2.606 10.329 1.515 300 14.741
Nettoanlægsudgifter R02 2.449 9.751 1.770 332 14.302
Vækst R01-R02 (i pct.) -6,0 -5,6 16,8 10,6 -3,0
Kilde: Danmarks Statistik samt beregninger i Indenrigsministeriet 
Noter: 
(1) Regnskab 2001 er fremskrevet til 2002 pris- og lønniveau med p/l-procenterne 
vist i bilag 1, samt korrigeret for opgaveomlægninger, jf. bilag 6 
(2) HUR’s udgifter er fordelt som i tabel 2.2.1 
 

Den samlede kommunale sektor har i regnskab 2002 i alt net-
todrifts- og anlægsudgifter på 266 mia. kr., hvilket er en real 
stigning fra regnskab 2001 på 2,5 pct. eller 6,6 mia. kr. Heraf 
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udgør nettodriftsudgifterne 244,5 mia. kr. svarende til en stig-
ning fra regnskab 2001 på 2,9 pct. Nettoanlægsudgifterne ud-
gør i 2002 14,3 mia. kr., hvilket i forhold til regnskab 2001 er et 
realt fald på 3,0 pct.  

I amtskommunerne udgør de samlede nettoudgifter 77,1 mia. 
kr., hvilket er en real stigning fra regnskab 2001 til regnskab 
2002 på 3,1 pct. Stigningen fordeler sig med en realvækst i net-
todriftsudgifterne på 2,5 mia. kr. eller 3,5 pct. og en negativ re-
alvækst i nettoanlægsudgifterne på 157 mio. kr. eller 6,0 pct.  

Primærkommunernes samlede nettoudgifter er steget realt med 
1,9 mia. kr. eller 1,2 pct. fra regnskab 2001 til regnskab 2002. 
Væksten i udgifterne forårsaget af øgede nettodriftsudgifter på 
2,5 mia. kr. eller 1,7 pct.  

For Københavns Kommune udgør de samlede nettodrifts- og 
anlægsudgifter knap 26,8 mia. kr. svarende til en real stigning 
på 2,1 mia. kr. eller 8,7 mia. kr. fra regnskab 2001 til regnskab 
2002. Nettodriftsudgifterne er steget med 1,9 mia. kr. eller 8,2 
pct., mens anlægsudgifterne er steget med 0,3 mia. kr. svaren-
de til en stigning på 16,8 pct. 

Frederiksberg Kommunes samlede udgifter er steget med 43 
mio. kr. eller 0,9 pct. Stigningen skyldes hovedsageligt at netto-
anlægsudgifterne er steget med 32 mio. kr. eller 10,6 pct., 
mens nettodriftsudgifterne er steget med 11 mio. kr. eller 0,3 
pct. 
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2.4.1. Driftsvirksomhed 

I dette afsnit er der set nærmere på den kommunale driftsvirk-
somhed i regnskab 2002. Regnskabet er sat i forhold til det fo-
regående års regnskab 2001 samt i forhold til budgettet for 
2002. Brutto- og nettodriftsudgifterne i regnskab 2001 er frem-
skrevet til 2002 pris- og lønniveau, men er ikke opgavekorrige-
rede. 

Tabel 2.4.2. Udviklingen i driftsudgifter og -indtægter 
R 2002 R 2001 B 2002 Vækst R01-R02 Vækst B02-R02Mio. kr. opgjort i 

2002-p/l    Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. 
Amtskommuner        
Bruttodriftsudgifter 97.495 97.571 91.491 -76 -0,1 6.005 6,6
Bruttodriftsindtægter -22.801 -20.426 -18.538 -2.375 11,6 -4.263 23,0
Nettodriftsudgifter 74.694 77.145 72.953 -2.451 -3,2 1.742 2,4
Primærkommuner        
Bruttodriftsudgifter 225.591 219.087 218.874 6.505 3,0 6.717 3,1
Bruttodriftsindtægter -77.988 -79.809 -72.850 1.821 -2,3 -5.138 7,1
Nettodriftsudgifter 147.604 139.278 146.024 8.325 6,0 1.579 1,1
Københavns Kom.        
Bruttodriftsudgifter 38.470 39.312 37.508 -842 -2,1 963 2,6
Bruttodriftsindtægter -13.483 -16.309 -12.579 2.826 -17,3 -904 7,2
Nettodriftsudgifter 24.987 23.003 24.928 1.984 8,6 59 0,2
Frederiksberg Kom.        
Bruttodriftsudgifter 6.008 5.839 5.968 169 2,9 40 0,7
Bruttodriftsindtægter -1.781 -1.646 -1.731 -135 8,2 -50 2,9
Nettodriftsudgifter 4.227 4.193 4.237 33 0,8 -10 -0,2
Hele landet        
Bruttodriftsudgifter 367.565 361.647 353.840 5.918 1,6 13.725 3,9
Bruttodriftsindtægter -116.053 -118.114 -105.698 2.061 -1,7 -10.355 9,8
Nettodriftsudgifter 251.512 243.533 248.142 7.979 3,3 3.370 1,4

Kilde: Danmarks Statistik samt beregninger i Indenrigsministeriet. 
Noter: Regnskab 2001 er fremregnet til 2002 pris- og lønniveau med p/l-procenterne 
vist i bilag 1. 
 
Den samlede kommunale sektor har i 2002 haft bruttodriftsud-
gifter for 367,6 mia. kr., og bruttodriftsindtægter for 116,1 mia. 
kr. Nettodriftsudgifterne udgør således 251,5 mia. kr. i regnskab 
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2002, svarende til en real stigning i forhold til regnskab 2001 på 
8,0 mia. kr. eller 3,3 pct. I forhold til budgettet for 2002 er dette 
en stigning på 3,4 mia. kr. eller 1,4 pct. 

Amtskommunerne på i 2002 afholdt bruttodriftsudgifter for 97,5 
mia. kr., og bruttodriftsindtægter for 22,8 mia. kr. Således er 
amtskommunernes nettodriftsudgifter i regnskab 2002 knap 
74,7 mia. kr. svarende til et fald på 2,5 mia. kr. eller 3,2 pct. i 
forhold til regnskabet for det forrige år. I forhold til budgettet har 
amtskommunerne dog haft en vækst i nettodriftskommunerne 
på 1,7 mia. kr. eller 2,4 pct. 

Primærkommunerne har i regnskab 2002 haft nettodriftsudgifter 
for 225,6 mia. kr., hvilket i forhold til regnskab 2002 er en stig-
ning på 8,3 mia. kr. eller 6.0 pct. Dette dækker over en stigning 
i bruttodriftsudgifterne på 6,5 mia. kr. eller 3,0 pct. samt et fald i 
bruttodriftsindtægterne på 1,8 mia. kr.(2,3 pct.). I forhold til bud-
gettet for 2002 er bruttodriftsudgifterne steget med 3,1 pct., 
mens bruttodriftsindtægterne ligeledes er steget (7,1). Sam-
menlagt giver dette en stigning i nettodriftsudgifterne fra budget 
2002 til regnskab 2002 på 1,6 mia. kr. eller 1,1 pct. 

Københavns Kommune har fra regnskab 2001 til regnskab 
2002 haft en stigning i nettodriftsudgifterne på knap 2,0 mia. kr. 
eller 8,6 pct. således at nettodriftsudgifterne i 2002 udgør 25,0 
mia. kr. Dette kan udelukkende henføres til et fald i bruttodrifts-
indtægterne der i forhold til regnskab 2001 er faldet med 17,3 
pct. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at Københavns 
Kommune forrige år havde store ekstraordinære driftsindtægter 
fra ejendomssalg. I forhold til budgettet er der dermed næsten 
ingen ændring (0,2 pct.). 

Frederiksberg Kommunes nettodriftsudgifter i regnskab 2002 
udgør 4,2 mia. kr., hvilket er en stigning i forhold til regnskab 
2001 på 33 mio. kr. eller 0,8 pct. I forhold til budgettet har Fre-
deriksberg Kommune haft et fald i nettodriftsudgifterne på 10 
mio. kr. eller 0,2 pct.  
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Realvæksten fra regnskab 2001 til regnskab 2002 i driftsudgif-
terne og –indtægterne opdelt på hovedkonti fremgår af bilag 17 
mens udviklingen fra budget 2002 til regnskab 2002 fremgår af 
bilag 16 (bilagene er ikke korrigeret for opgaveomlægninger). 
Udviklingen i nettodriftsudgifterne fra regnskab 2001 til regn-
skab 2002 for henholdsvis amtskommuner og primærkommuner 
er illustreret i figur 2.4.1.   

Figur 2.4.1. Nettodriftsudgifternes fordeling i regnskab 
2001 og i regnskab 2002 
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Amtskommunernes samlede nettodriftsudgifter på områderne 
for sygehusvæsen og sygesikring udgør i regnskab 2002 godt 
51,8 mia. kr., hvilket er 69,4 pct. af amtskommunernes samlede 
udgifter i 2002. I forhold til regnskab 2001 er dette en real stig-
ning på 1,4 mia. kr. eller 2,9 pct. I forhold til budget 2002 er 
væksten godt 1,6 mia. kr. eller 3,2 pct. 

Amtskommunernes næststørste udgiftsområde har i tidligere år 
været social- og sundhedsvæsenet, men fra regnskab 2001 til 
regnskab 2002 har dette område haft en negativ realvækst på 
4,4 mia. kr. eller 37,2 pct. Dette er også hovedårsagen til at 
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amtskommunernes samlede nettodriftsudgifter falder i regnskab 
2002 som tidligere beskrevet. Baggrunden herfor skal hoved-
sageligt søges i indførelsen af grundtakstmodellen på det socia-
le område. Udgifterne til undervisning og kultur der nu er amts-
kommunerne næststørste udgiftsområde er steget med knap 
0,2 mia. kr. fra regnskab 2001 til regnskab 2002.  

Udgifter til social- og sundhedsområdet er primærkommunernes 
største udgiftspost med nettodriftsudgifter på godt 84,4 mia. kr. 
eller 57,2 pct. af de samlede nettodriftsudgifter i regnskab 2002. 
Udgifterne på dette område er realt steget med 7,2 mia. kr. eller 
9,3 pct. i forhold til regnskab 2001, jf. igen den nævnte grund-
takstmodel. Udgifterne til undervisning og kultur udgør den 
næststørste udgiftspost for primærkommunerne. Nettodriftsud-
gifterne hertil er ligeledes steget i forhold til regnskab 2001 med 
godt 0,8 mia. kr. til 39,1 mia. kr. i regnskab 2002.  

I afsnit 2.5 ses nærmere på udgiftsudviklingen på udvalgte om-
råder. 

2.4.2. Anlægsvirksomhed 

Realvæksten i anlægsudgifterne fra regnskab 2001 til regnskab 
2002 samt udviklingen fra budget 2002 til regnskab 2002 frem-
går af nedenstående tabel 2.4.3. Anlægsudgifterne i regnskab 
2001 er i opgørelsen fremskrevet til 2002 pris- og lønniveau. 
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Tabel 2.4.3. Udviklingen i anlægsudgifter og -indtægter
Vækst R01-R02 Vækst B02-R02 Mio. kr. i 2002-p/l R 2002 R 2001 B 2002
Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. 

Amtskommuner        
Bruttoanlægsudgifter 2.761 3.020 3.201 -259 -8,6 -440 -13,7
Bruttoanlægsindtægter -312 -414 -207 102 -24,6 -105 50,9
Nettoanlægsudgifter 2.449 2.606 2.995 -157 -6,0 -546 -18,2
Primærkommuner        
Bruttoanlægsudgifter 14.032 14.237 12.729 -205 -1,4 1.303 10,2
Bruttoanlægsindtægter -4.281 -3.908 -3.248 -373 9,5 -1.032 31,8
Nettoanlægsudgifter 9.751 10.329 9.481 -577 -5,6 270 2,9
Københavns Kom.        
Bruttoanlægsudgifter 2.535 2.013 2.500 522 25,9 35 1,4
Bruttoanlægsindtægter -765 -498 -515 -267 53,7 -250 48,4
Nettoanlægsudgifter 1.770 1.515 1.985 255 16,8 -215 -10,8
Frederiksberg Kom.        
Bruttoanlægsudgifter 361 373 381 -13 -3,5 -20 -5,4
Bruttoanlægsindtægter -29 -73 -53 45 -60,7 24 -45,3
Nettoanlægsudgifter 332 300 328 32 10,6 4 1,1
Hele landet        
Bruttoanlægsudgifter 19.689 19.630 18.812 58 0,3 877 4,7
Bruttoanlægsindtægter -5.387 -4.889 -4.023 -497 10,2 -1.363 33,9
Nettoanlægsudgifter 14.302 14.741 14.789 -439 -3,0 -487 -3,3

Kilde: Danmarks Statistik samt beregninger i Indenrigsministeriet. 
Noter: Regnskab 2001 er fremregnet til 2002 pris- og lønniveau med p/l-procenterne 
vist i bilag 1. 
 
Den samlede kommunale sektor har i regnskab 2002 haft brut-
toanlægsudgifter for knap 19,7 mia. kr., og bruttoanlægsindtæg-
ter på knap 5,4 mia. kr. Således har den kommunale sektor un-
der ét haft nettoanlægsudgifter for 14,3 mia. kr. i 2002, hvilket 
er et fald på 439 mio. kr. eller 3,0 pct. i forhold til regnskab 
2001. I forhold til budgettet for 2002 er den negative vækst på 
487 mio. kr. eller 3,3 pct.  

Amtskommunernes nettoanlægsudgifter er faldet med 157 mio. 
kr. fra regnskab 2001 til regnskab 2002, således at amtskom-
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munerne i 2002 har haft nettoanlægsudgifter for 2,4 mia. kr. 
Faldet i amtskommunernes nettoanlægsudgifter kan henføres 
til, at bruttoanlægsudgifterne er faldet med 102 mio. kr. (24,6 
pct.), mens bruttoanlægsindtægterne kun er faldet med 7 mio. 
kr.  

Primærkommunernes nettoanlægsudgifter er fra regnskab 2001 
til regnskab 2002 faldet med 577 mio. kr. eller 5,6 pct. fra knap 
9,5 mia. kr. i regnskab 2001 til 9,8 mia. kr. i regnskab 2002. 
Faldet i nettoanlægsudgifterne skyldes dels at bruttoanlægsud-
gifterne er faldet med 205 mio. kr. eller 1,4 pct. og dels at brut-
toanlægsindtægterne er steget med 9,5 pct. svarende til 373 
mio. kr. I forhold til budgettet for 2002 er nettoanlægsudgifterne 
for regnskab 2002 dog steget med 270 mio. kr. eller 2,9 pct. 
Væksten i bruttoanlægsudgifterne er i forhold til budget 2002 
steget med 1,3 mia. kr., hvilket dominerer væksten i indtægter-
ne på 1,0 mia. kr. og dermed samlet skaber en stigning i netto-
anlægsudgifterne. 

Københavns Kommune har i regnskab 2002 afhold bruttoan-
lægsudgifter for 2,5 mia. kr. I samme periode har kommunen 
haft bruttoanlægsindtægter for 765 mio. kr., hvilket samlet giver 
nettoanlægsudgifter for 1,8 mia. kr. I forhold til regnskab 2001 
er dette en stigning på 255 mio. kr. eller 16,8 pct., hvilket skyl-
des at udgifterne er steget mere end indtægterne. Set i forhold 
til budgettet for 2002 har Københavns Kommune oplevet et fald 
i nettoanlægsudgifterne på 215 mio. kr. eller 10,8 pct. 

Frederiksberg Kommunes nettoanlægsudgifter har i regnskab 
2002 været på 332 mio. kr. Dette er i forhold til regnskab 2001 
en stigning på 32 mio. kr. eller 10,6 pct. Stigningen i nettoan-
lægsudgifterne skyldes især, at Frederiksberg Kommunes brut-
toanlægsindtægter er faldet med 45 mio. kr. eller 60,7 pct. Fre-
deriksberg Kommunes nettoanlægsudgifter er i forhold til bud-
gettet for 2002 ligeledes steget. Her er hovedgrunden ligeledes 
de faldende bruttoanlægsindtægter, som i forhold til budget 
2002 er faldet med 45,3 pct. 
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2.5. Særlige udgiftsområder 

Dette afsnit indeholder en nærmere beskrivelse af udgiftsudvik-
lingen på nogle udvalgte primærkommunale og amtskommuna-
le områder fra regnskab 2001 til regnskab 2002 samt fra budget 
2002 til regnskab 2002. Regnskab 2001 er i opgørelsen frem-
skrevet til 2002 pris- og lønniveau, mens der generelt ikke er 
foretaget korrektioner for opgaveomlægninger i beregningerne. 

2.5.1. Sygehusvæsen og sygesikring 

Amtskommunernes samt Københavns og Frederiksberg Kom-
muners nettodriftsudgifter til sygehusvæsen og sygesikring 
fremgår af tabel 2.5.1. Nettodriftsudgifterne i regnskab 2002 er 
sammenholdt med nettodriftsudgifterne i regnskab 2001 og 
budget 2002. 

Tabel 2.5.1. Nettodriftsudgifter til sygehusvæsen og sy-
gesikring(1) 

Vækst R01-R02 Vækst B02-R02 Mio. kr. i 2002-p/l R 2002 R 2001 B 2002
Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. 

Amtskommuner        
Sygehusvæs.(4.01-4.40) 38.036 37.360 37.485 677 1,8 551 1,5
Sygesikring (4.70) 13.547 12.795 12.473 752 5,9 1.073 8,6
-heraf medicin (4.70 gr. 03) 5.239 4.686 4.281 553 11,8 957 22,4
I alt(2) 51.815 50.365 50.193 1.450 2,9 1.622 3,2
Kbh. og Frb. kommuner        
Sygehusvæs.(4.01-4.40) 6.021 5.809 6.045 211 3,6 -25 -0,4
Sygesikring (4.70) 1.787 1.717 1.666 70 4,1 120 7,2
-heraf medicin (4.70 gr. 03) 595 546 507 48 8,9 87 17,2
I alt(2) 7.837 7.551 7.741 286 3,8 96 1,2

Kilde: Danmarks Statistik samt beregninger i Indenrigsministeriet. 
Noter:  
(1) Regnskab 2001 er fremregnet til 2002 pris- og lønniveau med p/l-procenterne 
vist i bilag 1.Numrene i parentes refererer til kontonummer i ”Det kommunale budget- 
og rengskabssystem for kommuner og amtskommuner”. 
(2) Hele hovedkonto 4. Totalen svarer derfor ikke til summen. 
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Amtskommunernes nettodriftsudgifter til sygehusvæsen og sy-
gesikring udgør i regnskab 2002 godt 51,8 mia. kr. I forhold til 
regnskab 2001 er de samlede udgifter til sygehusvæsen og sy-
gesikring realt steget med 1,5 mia. kr. eller 2,9 pct., tilsvarende 
er der i forhold til budgettet et merforbrug på 1,6 mia. kr. eller 
3,2 pct. 

Sygehusvæsen alene udgør i regnskab 2002 godt 38,0 mia. kr. 
og sygesikring godt 13,5 mia. kr. I forhold til regnskab 2001 er 
nettodriftsudgifterne til sygehusvæsen steget med 677 mio. kr. 
eller 1,8 pct., mens nettodriftsudgifterne til sygesikring ligeledes 
realt er steget med 752 mio. kr. eller 5,9 pct. I forhold til budget-
tet har der i 2002 været et merforbrug til sygehusvæsenet på 
551 mio. kr. eller 1,5 pct. samt et merforbrug til sygesikring på 
1,1 mia. kr. (8,6 pct.). En stor del af væksten i nettodriftsudgif-
terne til sygesikring kan henføres til relativt store stigninger i 
udgifterne til medicin. Udgifterne til medicin er således vokset 
med 553 mio. kr. (11,8 pct.) i forhold til regnskab 2001 og 957 
mio. kr. (22,4 pct.) i forhold til budget 2002. 

Københavns og Frederiksberg Kommuner har i 2002 netto-
driftsudgifter til sygehusvæsen og sygesikring for i alt 7,8 mia. 
kr., hvilket i forhold til regnskab 2001 er en real stigning på 286 
mio. kr. eller 3,8 pct. Væksten fra budget 2002 til regnskab 
2002 ligger for de samlede udgifter til sygehusvæsen og syge-
sikring på 96 mio. kr. eller 1,2 pct. 

Nettodriftsudgifterne for de to kommuner til sygehusvæsen 
(primært bidrag til Hovedstadens Sygehusfællesskab) udgør i 
regnskab 2002 godt 6,0 mia. kr., hvilket er en real stigning i for-
hold til regnskab 2001 på 211 mio. kr. eller 3,6 pct. En del af 
stigningen kan dog henføres til et fald i statens bidrag til HS. I 
forhold til budget 2002 er det dog et fald på 25 mio. kr. eller 0,4 
pct. Københavns og Frederiksberg Kommuners udgifter til sy-
gesikring er fra regnskab 2001 til regnskab 2002 steget med 70 
mio. kr. til knap 1,8 mia. kr.. I forhold til budgettet er nettodrifts-
udgifterne til sygesikring steget med 120 mio. kr. eller 7,2 pct. 
Stigningen i sygesikring skyldes hovedsageligt relativt store 
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stigninger i udgifter til medicin, hvilket også var tilfældet for 
amtskommunerne. 

2.5.2. De kommunale overførsler 

De kommunale overførsler defineres i forbindelse med opgørel-
sen af serviceudgifterne, jf. det efterfølgende afsnit, som de 
kommunale nettodriftsudgifter på følgende funktioner: 3.45, 
5.01, 5.04, 5.05, 5.60, 5.61, 5.65, 5.67, 5.68, 5.69, 5.71, 5.91, 
5.92 og 5.98 i det kommunale budget- og regnskabssystem.  

Tabel 2.5.2. De kommunale nettodriftsudgifter til over-
førsler 

Vækst  R01-
R02 

Vækst B02-
R02 

Mio. kr. i 2002 p/l R 2002 R 2001 B 2002 
Mio. 
Kr. Pct. 

Mio. 
Kr. Pct. 

Kommuner   
Erhvervsgrundudd. (3.45) 65 67 81 -2 -2,7 -16 -20,1
Kontanthjælp (5.01+5.04) 7.455 7.836 7.519 -381 -4,9 -64 -0,9
Aktiverede kontant-
hjælpsmodt. (5.05+5.98) 3.323 3.289 3.444 34 1,0 -121 -3,5
Integration af udlændinge 
og repatriering(5.60-
5.61+5.65) -883 -520 -483 -363 69,8 -400 82,8
Personlige tillæg (5.67) 597 562 698 35 6,1 -101 -14,5
Førtidspen. 50 pct. ref. 
(5.68) 4.316 4.502 4.309 -186 -4,1 7 0,2
Førtidspen. 35 pct. ref. 
(5.69) 3.564 2.500 3.106 1.064 42,6 458 14,8
Sygedagpenge (5.71) 4.635 4.164 3.854 472 11,3 781 20,3
Boligsikring og boligydelse 
til pensionister (5.91+5.92) 2.725 3.067 2.813 -342 -11,2 -88 -3,1
Overførsler i alt 25.797 25.466 25.341 331 1,3 456 1,8

Kilde: Danmarks Statistik samt beregninger i Indenrigsministeriet. 
Noter: (1) Regnskab 2001 er fremregnet til 2002 pris- og lønniveau med p/l-
procenterne vist i bilag 1. Der er ikke foretaget korrektion for opgaveomlægninger. 
Numrene i parentes refererer til kontonummer i “Det kommunale budget- og regn-
skabssystem for kommuner og amtskommuner”  
(2) Samtlige primærkommuner samt Københavns og Frederiksberg Kommuner 
 

I tabel 2.5.2 ses samtlige primærkommuners samt Københavns 
og Frederiksberg Kommuners overførselsudgifter. Kommuner-
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nes samlede overførselsudgifter udgør godt 25,8 mia. kr. i 
regnskab 2002. I forhold til regnskabet for 2001 er dette en 
stigning på 0,3 mia. kr. eller 1,3 pct. Set i forhold til budget 2002 
er der ligeledes tale om en stigning i nettodriftsudgifterne på 0,5 
mia. kr. eller 1,8 pct. Den største overførselsudgift er til kon-
tanthjælpsmodtagere, der udgør 7,5 mia. kr. i regnskab 2002. I 
forhold til regnskab 2001 er det et fald på 0,4 mia. kr. svarende 
til 4,9 pct. Nettodriftsudgifterne til aktiverede kontanthjælpsmod-
tagere er i regnskab 2002 godt 3,3 mia. kr. hvilket er en beske-
den stigning i forhold til regnskab 2001 på 34 mio. kr. eller 1,0 
pct. 

De kommunale udgifter til førtidspension er steget betydeligt fra 
regnskab 2001 til regnskab 2002. Det skyldes især, at førtids-
pension med 35 pct. refusion er steget med knap 1,1 mia. kr. 
eller 42,6 pct. fra 2,5 mia. kr. i 2001 til 3,6 mia. kr. i regnskab 
2002. Udgifterne til førtidspension med 50 pct. refusion er der-
imod faldet med 0,2 mia. kr. eller 4,1 pct.  

Sygedagpenge udgør ligeledes en relativ stor andel af de 
kommunale overførselsudgifter. Kommunernes udgifter til syge-
dagpenge var i regnskab 2002 godt 4,6 mia. kr., hvilket er en 
stigning på 11,3 pct. i forhold til regnskab 2001. Udgifterne til 
boligsikring og boligydelse til pensionister er fra regnskab 2001 
til regnskab 2002 faldet godt 0,3 mia. kr. eller 11,2 pct. fra 3,1 
mia. kr. i 2001 til 2,7 mia. kr. i 2002. 
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2.5.3. Serviceudgifter 

Serviceudgifterne er defineret som kommunernes samlede net-
todriftsudgifter eksklusive udgifterne på de budgetgaranterede 
og brugerfinansierede områder og eksklusive udgifterne til øvri-
ge overførsler. I forhold til det kommunale budget- og regn-
skabssystem opgøres serviceudgifterne - i overensstemmelse 
med definitionen heraf for 2002 - som de samlede nettodrifts-
udgifter på hovedkonto 0 og hovedkontiene 2 til 6 fratrukket net-
todriftsudgifterne på følgende funktioner: 3.45, 5.01, 5.04, 5.05, 
5.60, 5.61, 5.65, 5.67, 5.68, 5.69, 5.71, 5.91, 5.92 og 5.98. 

Af tabel 2.5.3. fremgår de kommunale udgifter på serviceområ-
derne i regnskab 2002 samt udviklingen i disse i forhold til 
regnskab 2001 og budget 2002. Udgifterne er ikke opgavekorri-
gerede. 

Tabel 2.5.3. De kommunale serviceudgifter 
Vækst R01-R02 Vækst B02-R02 Mio. kr. i 2002 p/l R 2002 R 2001 B 2002 
Mio. Kr. Pct. Mio. Kr. Pct. 

Primærkommuner 127.906 120.201 126.610 7.705 6,4 1.296 1,0 
Kbh. og Frb. Kom. 26.624 24.150 26.331 2.475 10,2 294 1,1 

Kilde: Danmarks Statistik samt beregninger i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 
Noter: Regnskab 2001 er fremregnet til 2002 pris- og lønniveau med p/l-procenterne 
vist i bilag 1. 
 

Primærkommunernes serviceudgifter i 2002 udgør i alt 127,9 
mia. kr., og som det fremgår af tabellen er dette en real stigning 
på 7,7 mia. kr. eller 6,4 pct. i forhold til regnskab 2001. Primær-
kommunernes serviceudgifter udgør 86,7 pct. af primærkom-
munernes samlede nettodriftsudgifter. Sammenlignet med det 
budgetterede har væksten i primærkommunernes serviceudgif-
ter været 1,3 mia. kr. eller 1,0 pct. 

Københavns og Frederiksberg Kommuner har i 2002 haft ser-
viceudgifter for 26,6 mia. kr., hvilket svarer til 91,1 pct. af kom-
munernes samlede nettodriftsudgifter. Set i forhold til regnska-
bet for 2001 er dette en merudgift på knap 2,5 mia. kr. eller 10,2 
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pct. Denne stigning var dog i høj grad budgetteret idet væksten 
fra budget 2002 til regnskab 2002 er 294 mio. kr. eller 1,1 pct. 

2.5.4. Børneområdet 

Udviklingen i primærkommunernes nettodriftsudgifter på børne-
området fremgår af tabel 2.5.5. De afholdte udgifter i regnskab 
2002 er sammenholdt med tilsvarende for regnskab 2001 og 
budget 2002. Børneområdet er i opgørelsen defineret som ud-
gifter til folkeskolen, dagpleje, daginstitutioner og klubber for 
børn og unge.  

Primærkommunerne har i 2002 i alt haft nettodriftsudgifter på 
børneområdet på 50,9 mia. kr. Det svarer til en realvækst i for-
hold til regnskab 2001 på 1,5 pct. og en vækst på 1,6 pct. i for-
hold til budgettet for 2002. Dette svarer til 34,5 pct. af primær-
kommunernes samlede nettodriftsudgifter. 

Tabel 2.5.4. Primærkommunernes nettodriftsudgifter 
på børneområdet(1),(2) 
Mio. kr. i 2002-p/l R 2002 R 2001 B 2002 Vækst R01-R02 Vækst B02-R02 
    Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. 
Folkeskolen (hfkt.) 32.593 31.811 31.918 783 2,5 675 2,1 
- heraf folkeskoler  
(3.01) 24.444 23.675 23.965 770 3,3 480 2,0 
- heraf skolefritids-
ordning (3.05) 3.067 3.001 2.959 66 2,2 108 3,6 
- heraf bidrag til 
skoler (3.10) 1.934 1.854 1.900 80 4,3 34 1,8 
Dagpleje, daginst. 
og klubber for børn 
og unge (hfkt.) 18.349 18.368 18.230 -19 -0,1 119 0,7 
I alt 50.942 50.178 50.148 764 1,5 793 1,6 

Kilde: Danmarks Statistik 
Noter: 
(1) Numrene i parentes refererer til kontonumrene i ”Det kommunale budget- og 
regnskabssystem”. Der er ikke foretaget korrektion for opgaveomlægninger. Der 
henvises i øvrigt til den kommunefordelte oversigt over nettodriftsudgifterne på ud-
valgte områder i bilag 21. 
(2) Forkortelsen ”hfkt” står for ”hovedfunktion”. 
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Væksten i nettodriftsudgifterne på børneområdet kan henføres 
til udgiftsvæksten til folkeskoler, hvor nettodriftsudgifterne stiger 
med 770 mio. kr. eller 3,3 pct. fra regnskab 2001 til regnskab 
2002. I forhold til budgettet er der ligeledes vækst i udgifterne til 
folkeskolen (2,0 pct.). Udgifterne til skolefritidsordning og bidrag 
til skoler er realt steget med hhv. 2,2 pct. og 4,3 pct. i forhold til 
regnskab 2001. I forhold til budgettet har den største relative 
vækst fundet sted på området for skolefritidsordninger med en 
vækst på 3,6 pct. Udgifterne til dagpleje, daginstitutioner mv. 
har i modsætning til resten af børneområdet oplevet et fald i 
nettodriftsudgifterne på 0,1 pct. i forhold til regnskab 2001, hvis 
der ses på væksten i forhold til budgettet, er der dog tale om en 
positiv vækst i udgifterne hertil. 

Primærkommunerne har i 2002 haft nettodriftsudgifter til folke-
skoler (3.01 og 3.10) på knap 26,4 mia. kr., svarende til en real 
stigning i forhold til regnskab 2001 på 850 mio. kr. eller 3,3 pct. 
I forhold til budgettet har der været et merforbrug på 514 mio. 
kr. eller 2,0 pct.  

 

Tabel 2.5.5. Kbh. og Frb Kommuner nettodriftsudgifter
på børneområdet(1) 
Mio. kr. i 2002-p/l R 2002 R 2001 B 2002 Vækst R01-R02 Vækst B02-R02 
    Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. 
Folkeskolen (hfkt.) 2.553 2.453 2.513 100 4,1 41 1,6
- heraf folkeskoler 
(3.01) 1.731 1.693 1.773 37 2,2 -42 -2,4
- heraf skolefritids-
ordning (3.05) 65 53 58 12 22,0 6 11,1
- heraf bidrag til 
skoler (3.10) 314 295 308 19 6,3 5 1,7
Dagpleje, daginst. 
og klubber for børn 
og unge (hfkt.) 3.102 3.091 3.105 11 0,4 -3 -0,1
I alt 5.655 5.544 5.618 111 2,0 37 0,7

Kilde: Danmarks Statistik 
Note: (1) Jf. fodnote 1+2, tabel 2.5.5. 
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Københavns og Frederiksberg Kommuner har i 2002 haft net-
todriftsudgifter på børneområdet på knap 5,7 mia. kr. svarende 
til en realvækst på 111 mio. kr. eller 2,0 pct. i forhold til regn-
skab 2001. I forhold til budgettet har der været et merforbrug på 
37 mio. kr. eller 0,7 pct. Den største relative vækst har som det 
var tilfældet for primærkommunerne været på området for sko-
lefritidsordninger, hvor udgifterne stiger med 22,0 pct. i forhold 
til regnskab 2001 og 11,1 pct. i forhold til budgettet. Udgifterne 
til folkeskolen (3.01) er i forhold til det budgetterede faldet med 
2,4 pct.  

2.5.5. Ældreområdet 

Ved ældreområdet forstås i denne sammenhæng hovedfunktio-
nen "Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre" og 
funktionen "Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, be-
fordring og pasning af døende" i det kommunale budget- og 
regnskabssystem. Af tabel 2.5.6-2.5.8 fremgår det, at den 
kommunale sektor under ét i 2002 samlet har afholdt netto-
driftsudgifter til ældreområdet på i alt godt 32,5 mia. kr. I forhold 
til det budgetterede svarer det til, at der har været et merforbrug 
på i alt 2,8 pct. eller knap 0,9 mia. kr.  

Tabel 2.5.7. Primærkommunernes nettodriftsudgifter 
på ældreområdet(1).(2) 
Mio. kr. i 2002-p/l R 2002 R 2001 B 2002 Vækst R01-R02 Vækst B02-R02 
    Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. 
Boliger og inst. 
Samt pleje og om-
sorg (hfkt.) 25.204 23.466 25.318 1.738 7,4 -113 -0,4 
Hjælpemidler, for-
brugsgoder, bolig-
indretning, befor-
dring og pasning af 
døende (5.54) 1.718 1.497 1.376 221 14,8 342 24,9 
I alt 26.922 24.963 26.693 1.959 7,8 229 0,9 

Kilde: Danmarks Statistik 
Noter: 
(1) Numrene i parentes refererer til kontonumrene i ”Det kommunale budget- og 
regnskabssystem”. Der er ikke foretaget korrektion for opgaveomlægninger. Der 
henvises i øvrigt til den kommunefordelte oversigt over nettodriftsudgifterne på ud-
valgte områder i bilag 21. 
(2) Forkortelsen ”hfkt” står for ”hovedfunktion”. 
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Primærkommunerne har i 2002 haft nettodriftsudgifter på æl-
dreområdet på 26,9 mia. kr., hvilket svarer til en realvækst på 
knap 2,0 mia. kr. eller 7,8 pct. i forhold til regnskab 2001, idet 
der heri også indgår en virkning af grundtakstmodellens indfø-
relse på det sociale område. Af de samlede ældreudgifter udgør 
boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre godt 
25,2 mia. kr., mens udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, bo-
ligindretning, befordring og pasning af døende udgør godt 1,7 
mia. kr.  

Sammenlignet med regnskab 2001 er primærkommunernes 
udgifter til boliger og institutioner samt pleje og omsorg steget 
med godt 1,7 mia. kr. eller 7,4 pct., samtidig med at  nettodrifts-
udgifterne til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, be-
fordring og pasning af døende er steget med 221 mio. kr. eller 
14,8 pct.  

I forhold til budgettet er udgifter til boliger og institutioner samt 
pleje og omsorg faldet med 113 mio. kr. eller 0,4 pct., mens ud-
gifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring 
og pasning af døende er steget med 342 mio. kr. (24,9 pct.) 

Tabel 2.5.8. Amtskommunernes nettodriftsudgifter 
på ældreområdet(1) 
Mio. kr. i 2002-p/l R 2002 R 2001 B 2002 Vækst R01-R02 Vækst B02-R02 
    Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. 
Boliger og inst. 
Samt pleje og om-
sorg (hfkt.) 669 2.059 90 -1.391 -67,5 579 644,5
Hjælpemidler, for-
brugsgoder, bolig-
indretning, befor-
dring og pasning af 
døende (5.54) 787 990 741 -203 -20,5 46 6,2
I alt 1.455 3.049 831 -1.594 -52,3 625 75,2

Kilde: Danmarks Statistik 
Note: (1) Jf. fodnote 1+2, tabel 2.5.7. 
 

Amtskommunerne har i 2002 brugt knap 1,5 mia. kr. på ældre-
området, svarende til et fald på knap 1,6 mia. kr., hvilket hoved-
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sageligt må tilskrives indførelsen af grundtakstmodellen på det 
sociale område.  

 

Tabel 2.5.9. Kbh. og Frb. Kommuners nettodriftsud-
gifter på ældreområdet(1) 
Mio. kr. i 2002-p/l R 2002 R 2001 B 2002 Vækst R01-R02 Vækst B02-R02 
    Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. 
Boliger og inst. 
Samt pleje og om-
sorg (hfkt.) 3.924 3.926 3.880 -2 -0,1 44 1,1 
Hjælpemidler, for-
brugsgoder, bolig-
indretning, befor-
dring og pasning af 
døende (5.54) 242 241 253 2 0,6 -11 -4,2 
I alt 4.166 4.167 4.133 0 0,0 33 0,8 

Kilde: Danmarks Statistik 
Note: (1) Jf. fodnote 1+2, tabel 2.5.7. 
 

Københavns og Frederiksberg Kommuner har på ældreområdet 
haft nettodriftsudgifter på samlet knap 4,2 mia. kr. svarende til 
ca. 14,3 pct. af de to kommuners samlede nettodriftsudgifter. 
Sammenlignet med regnskab 2001 er udgifterne på ældreom-
rådet praktisk talt uændrede, mens der i forhold til budgettet er 
en relativ lille merudgift til ældre på 0,8 pct. Nettodriftsudgifterne 
til boliger og institutioner samt pleje og omsorg har i 2002 været 
godt 3,9 mia. kr. og udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning, befordring og pasning af døende har været 242 
mio. kr.  I forhold til regnskabet er ændringerne meget besked-
ne, men i forhold til budgettet ses, at udgifterne til boliger og 
institutioner samt pleje og omsorg er steget med 44 mio. kr., 
mens udgifterne til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, 
befordring og pasning af døende er faldet med 11 mio. eller 4,2 
pct. 
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2.5.6. Indefrosne ejendomsskatter 

Fra og med indberetning af de kommunale regnskabstal for 
2000 har amterne og kommunerne angivet et særskilt beløb for 
tilgodehavendet hos pensionister som følge af, at ejendoms-
skatterne er blevet udsat. Beløbene er opgjort som det ydede 
lån med tilskrevne renter. 

Tabel 2.5.9 viser, hvor store beløb amtskommunerne og kom-
munerne havde til gode hos pensionister i hhv. 2001 og 2002. 

Tabel 2.5.9. Værdien af indefrosne ejen-
domsskatter 
Mio. kr. i 2002 p/l R 2002 R 2001 Vækst R01-R02 
   Mio. kr. Pct. 
Amtskommuner 805 615 190 30,9
Primærkommuner 2.050 1.869 181 9,7
København 248 238 10 4,3
Frederiksberg 16 14 2 16,5
I alt 3.119 2.735 384 14,0

Kilde: Indberetninger til Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
 

Den kommunale sektor under ét havde i regnskab 2002 et til-
godehavende på godt 3,1 mia. kr. Dette er en stigning i forhold 
til regnskab 2001 på 384 mio. kr. eller 14,0 pct. 

Amtskommunerne havde i regnskab 2002 et tilgodehavende på 
805 mio. kr. hos pensionisterne svarende til en stigning på 190 
mio. kr. eller 30,9 pct. i forhold til regnskab 2001 fremskrevet til  
2002-pl. 

Det største tilgodehavende findes hos primærkommunerne, 
som i regnskab 2002 har knap 2,1 mia. kr. til gode svarende til 
65,7 pct. af det samlede tilgodehavende. Primærkommunernes 
tilgodehavende er steget fra regnskab 2001 til regnskab 2002 
med 181 mio. kr. eller 9,7 pct. 
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I Københavns og Frederiksberg Kommuner udgør tilgodeha-
vendet i regnskab 2002 264 mio. kr. Sammenholdt med regn-
skab 2001 er dette en stigning på 4,3 pct. for Københavns 
Kommune og 16,5 pct. for Frederiksberg Kommune. 

2.6. Personaleforbrug 

Kommunerne og amtskommunerne indberetter hvert år deres 
personaleforbrug i regnskabet til Indenrigs- og Sundhedsmini-
steriet. Tilsvarende indberettes det budgetterede personalefor-
brug til Danmarks Statistik. En opgørelse over kommunernes 
regnskabsførte og budgetterede personaleforbrug fremgår af 
bilag 5. 

Den kommunale sektor under ét har i regnskab 2002 haft et 
samlet personaleforbrug på 529.340 personer omregnet til fuld-
tidsbeskæftigede (inkl. personer i jobtræning). Det svarer til en 
stigning på 6.084 personer eller 1,2 pct. i forhold til det budget-
terede personaleforbrug. I forhold til regnskab 2001 er 
personaleforbruget steget med 8.193 personer svarende til 1,6 
pct. 
Amtskommunernes personaleforbrug var i regnskab 2002 på 
140.354 personer, hvilket i forhold til det budgetterede for 2002 
er en stigning på 2.527 personer, svarende til 1,8 pct. I forhold 
til regnskabet for 2001 er personaleforbruget i amtskommuner-
ne steget med 2.023 personer eller 1,5 pct. 

Primærkommunerne havde i regnskab 2002 et personalefor-
brug på 342.106 fuldtidspersoner. Det er en stigning på 4.294 
personer eller 1,3 pct. i forhold til det budgetterede personale-
forbrug. I forhold til regnskab 2001 er primærkommunernes 
personaleforbrug steget på 6.145 personer svarende til 1,8 pct. 

Københavns og Frederiksberg Kommuners personaleforbrug 
udgør henholdsvis 40.356 personer og 6.524 personer i regn-
skab 2002. I forhold til budget 2002 er dette for Københavns 
Kommune et fald på 747 personer eller 1,8 pct., mens Frede-
riksberg Kommunes personaleforbrug stort set uændret. I for-
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hold til regnskab 2001 har Københavns Kommune haft et fald i 
personaleforbruget på 215 personer eller 0,5 pct., og Frede-
riksberg Kommune har haft en stigning på 240 personer eller 
3,8 pct. 

De kommunale sektorers personaleforbrug eksklusive personer 
i jobtræningsordninger og i puljejob fremgår af bilag 5, tabel 2. 

2.7. Opgørelse af kommunernes gæld i for-
bindelse med den samlede ØMU-gæld 

Problematikken vedrørende opgørelsen af den kommunale 
gæld i forbindelse med den samlede ØMU-gæld er nærmere 
beskrevet i publikationen 'Det kommunale regnskab 1996'. Em-
net er også behandlet i det tidligere Indenrigsministeriums rap-
port om den kommunale låntagning (Indenrigsministeriet april 
1998). I korte træk går problemet ud på, at i de øvrige EU lande 
optager de offentlige selskaber selv lån, hvorfor selskabssekto-
rens gæld ikke indgår i den offentlige sektors gæld. I Danmark 
er det imidlertid kommunerne, der optager lån til selskabernes 
formål, hvorfor gælden på kommunale områder, der i national-
regnskabet henregnes til selskabssektoren, registreres som 
kommunal gæld. For bedre at kunne sammenligne den danske 
ØMU-gæld med de øvrige landes, må der derfor ved siden af 
den officielle opgørelse foretages beregninger, der belyser den 
kommunale gæld eksklusive den gæld, der kan henføres til sel-
skabssektoren.  

Rent teknisk 'løses' dette ved at korrigere den kommunale gæld 
med den langfristede gæld vedrørende ældreboliger og færge-
drift ligesom der korrigeres for det kommunale tilgodehavende 
hos forsyningsvirksomhederne (jf. diskussionen i 'Det kommu-
nale regnskab 1996').  

Tabel 2.7.1. viser forsyningsvirksomhedernes nettogæld til kom-
munerne og amtskommunerne i regnskab 2002. Det ses, at 
kommunernes og amtskommunernes nettotilgodehavende er 
4,7 mia. kr., hvilket er et fald på 659 mio. kr. eller 12,3 pct. 
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Tabel 2.7.1.     Mellemværende med forsyningsvirk-
somhederne ultimo 2002 

Mio. kr. Nettotilgodehavende 
Spildevandsanlæg (9.30) 885 
Gasforsyning (9.31) 19 
Elforsyning (9.32) 209 
Varmeforsyning (9.33) 3.226 
Vandforsyning (9.34) -269 
Renovation (9.35, grp. 01) 462 
Andre forsyningsvirksomheder 
ekskl. renovation 162 
I alt 4.694 

Kilde: Danmarks Statistik. 
Anm.: Kommuner og amtskommuner. 

I tabel 2.7.2. er den kommunale gæld vist både korrigeret for 
gæld til staten og andre (amts-)kommuner. Gælden er desuden 
korrigeret for gæld vedr. ældreboliger og færgedrift, ligesom der 
yderligere er korrigeret for forsyningsvirksomhedernes netto-
gæld. 



Regnskab 2002 

 57 

Tabel 2.7.2.  Den kommunale sektors gæld med og 
uden korrektion for forsyningsvirksom-
hedernes gæld 

Mio. kr. Amts- 
kommuner  Kommuner (1) Hele  

landet 

Langfristet gæld 8.760 51.207 59.966 

Langfristet gæld korrige-
ret for gæld til kommu-
ner, amtskommuner, 
staten og Hypotekbanken

5.602 49.576 55.177 

Langfristet gæld yderlige-
re korrigeret for gæld 
vedr. ældreboliger og 
færgeinvesteringer 

5.458 40.980 46.438 

Langfristet gæld ekskl. 
forsyningsvirk. nettogæld

5.457 45.675 51.132 

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik samt beregninger i Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet. 
Noter:  (1)  Inkl. Københavns og Frederiksberg Kommuner. 
 

Den samlede langfristede gæld for hele den kommunale sektor 
udgør i 2002 knap 60 mia. kr. fordelt med knap 8,8 mia. kr. i 
amtskommunerne og 51,2 mia. kr. i primærkommunerne og 
Københavns og Frederiksberg Kommuner. Efter en korrektion 
for gæld til staten, primærkommuner, amtskommuner og Hypo-
tekbanken samt gæld vedr. ældreboliger og færgedrift reduce-
res primærkommunernes og Københavns og Frederiksberg 
Kommuners langfristede gæld til 41 mia. kr., mens den for 
amtskommunernes vedkommende reduceres til knap 5,5 mia. 
kr. Korrigeres den kommunale sektors gæld yderligere med net-
totilgodehavendet på forsyningsvirksomhederne, reduceres 
gælden til godt 51,1 mia. kr. For primærkommunerne og Kø-
benhavns og Frederiksberg Kommuner reduceres gælden til 
45,7 mia. kr., mens den reduceres til 5,5 mia. kr. vedrørende 
amtskommunerne.
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3. Særlige undersøgelser 

Dette afsnit vises en opgørelse af kommunernes likviditet og 
langfristede gæld for første halvår af 2003.  

3.1 Kommunernes og amternes likviditet og 
langfristede gæld, 2. kvartal 2003 

Danmarks Statistik har den 1. august 2003 offentliggjort de fo-
reløbige tal for kommunernes likviditet og langfristede gæld for 
2. kvartal 2003.  

På de følgende sider vises status for udviklingen i likviditet og 
langfristet gæld i henholdsvis amtskommunerne, KL-
kommunerne samt Københavns og Frederiksberg Kommuner 
ved udgangen af 2. kvartal 2003 med udgangspunkt i tallene fra 
Danmarks Statistik. 

I figur 1-3 vises udviklingen i likviditet og langfristet gæld i peri-
oden 1996-2003. Figurerne viser både de foreløbige kvartalsvi-
se tal og den endelige kursregulerede opgørelse af likviditet og 
langfristet gæld ultimo årene. Det skal bemærkes, at de kvar-
talsvise statustal kan være påvirket af mere eller mindre tilfæl-
dige betalingsforskydninger i det pågældende år. 

Danmarks Statistik har fra 4. kvartal 2000 opgjort likviditeten for 
Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og medregnet denne i op-
gørelsen for amtskommunerne. I denne opgørelse vil likvidite-
ten i HUR imidlertid blive fordelt på hhv. amtskommuner samt 
Københavns og Frederiksberg Kommuner, idet disse alle bidra-
ger til driften af HUR.  

Bornholms Regionskommunes likviditet og langfristede gæld er 
fra 1. kvartal 2003 opdelt som 40 pct. amtslig og 60 pct. kom-
munal. 
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3.1.1. Amtskommunernes likviditet og langfristede 
gæld. 

Amtskommunernes likviditet er i 2. kvartal 2003 steget med 
godt 1,5 mia. kr. (inkl. HUR) fra knap 2,4 mia. kr. i 1. kvartal 
2003 til godt 3,3 mia. kr. i 2. kvartal 2003, svarende til en stig-
ning på 63,5 pct. Amtskommunernes likviditet stiger traditionelt i 
2. kvartal, idet afregningen af ejendomsskatter med kommuner-
ne sker i 2. kvartal.  

I samme kvartal sidste år var der til sammenligning et fald i li-
kviditeten på 44,3 pct. og året før en stigning på ca. 27 pct. Fal-
det i likviditeten i 2. kvartal 2002, er dog ekstraordinært idet det 
skyldes, at amtskommunerne i 1. kvartal 2002 skulle afregne en 
ekstra indkomstskatterate som følge af en fremrykning af amts-
kommunernes A-skattebetalinger. 

I forhold til likviditeten ved udgangen af 2. kvartal 2002 er amts-
kommunernes likviditet steget med ca. 3,30 mia. kr., svarende 
til godt 556 pct. For 2. kvartal 2003 har indførelsen af ny afreg-
ningsmetode for betalinger mellem stat og kommuner haft posi-
tiv indvirkning på den amtskommunale likviditet. Det skyldes, at 
A-skatten og arbejdsmarkedsbidraget for de bag- og forudløn-
nede i amtskommunerne – og for de bagudlønnede i primær-
kommunerne - ikke som hidtil hæves på kommunernes konto 
den sidste bankdag i måneden i forbindelse med afregning med 
staten. Et øvre skøn – forbundet med stor usikkerhed - for likvi-
ditetsvirkningen heraf kan beregnes til ca. 5 mia. kroner1 for den 
kommunale sektor som helhed, hvor virkningen kan fordeles 
med ca. 1/3 for amtskommunerne og 2/3 til primærkommunerne 
inkl. København og Frederiksberg Kommuner. 
                                            

1 Det øvre skøn for likviditetsvirkningen er beregnet som 1/12 del – svarende til 1 
måneds andel - af 40 pct. – svarende til et skøn for den indeholdte skat – af samtlige 
kommunale lønninger i regnskab 2001 (ca. 160 mia. kroner). Fordelingen på amter 
og kommuner er foretaget på baggrund af andele af den samlede lønsum. 
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Amtskommunernes langfristede gæld er i 2. kvartal 2003 vokset 
med lidt over 86 mio. kr., svarende til ca. 1,0 pct. I samme peri-
ode i 2002 voksede gælden med 220 mio. kr., svarende til ca. 
2,5 pct. 

I perioden fra udgangen af 2. kvartal 2002 til udgangen af 2. 
kvartal 2003 er den langfristede gæld faldet med 60 mio. kr. 
eller 0,6 pct.  
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Figur 3.1. Amtskommunernes likviditet og langfristede 
gæld i 1996 – 2003 
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3.1.2. KL-kommunernes likviditet og langfristede 
gæld 

KL-kommunernes likviditet falder traditionelt i 2. kvartal, bl.a. 
fordi kommunerne i 1. kvartal opkræver grundskyldsprovenu, 
men først afregner med amtskommunerne i 2. kvartal. 

I 2. kvartal 2003 er kommunernes likviditet således også faldet 
med 4,9 mia. kr. fra knap 15,3 mia. kr. i 1. kvartal 2003 til godt 
10,3 mia. kr. i 2. kvartal 2003, svarende til et fald på 32,3 pct. I 
samme kvartaler i 2002 og 2001 var der tale om fald i likvidite-
ten på hhv. 32 pct. og 33 pct.  
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Der har i perioden fra udgangen af 2. kvartal 2002 til udgangen 
af 2. kvartal 2003 været en samlet stigning i likviditeten på 727 
mio. kr., svarende til 7,6 pct. Indførelsen af ny afregningsmeto-
de for betalinger mellem stat og kommuner har som nævnt 
ovenfor nævnt haft positiv indvirkning på den primærkommuna-
le likviditet for 2. kvartal 2003. Som nævnt kan et øvre skøn for 
likviditetsvirkningen samlet set opgøres til ca. 5 mia. kr. for 
amts- og primærkommunerne, hvoraf ca. 2/3 vedrører primær-
kommunerne inkl. København og Frederiksberg Kommuner.  

Kommunernes langfristede gæld er i 2.kvartal 2003 vokset med 
godt 0,3 mia. kr., svarende til ca. 0,6 pct. I samme kvartal i 2002 
steg gælden med 205 mio. kr., svarende til ca. 0,6 pct. 

I perioden fra udgangen af 2. kvartal 2002 til udgangen af 2. 
kvartal 2003 er kommunernes langfristede gæld samlet set vok-
set med knap 4,5 mia. kr., svarende til 12,0 pct. 

Figur 3.2. KL-kommunernes likviditet og langfristede gæld i 
1996-2003 
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3.1.3. Københavns og Frederiksberg Kommuners 
likviditet og langfristede gæld 

I Københavns og Frederiksberg Kommuners er likviditeten ste-
get med 813 mio. kr. fra godt 2,9 mia. kr. i 1. kvartal 2003 til 
godt 3,7 mia. kr. i 2. kvartal 2003, svarende til en stigning på 28 
pct. I samme kvartal i 2002 var der derimod et fald i likviditeten 
på godt 1,6 mia. kr., svarende til 49 pct. 

I perioden fra udgangen af 2. kvartal 2002 til udgangen af 2. 
kvartal 2003 har der været en samlet stigning i Københavns og 
Frederiksberg Kommuners likviditet på godt 2,0 mia. kr., sva-
rende til en stigning på hele 120 pct.  

Det kan tilføjes, at den tidligere omtalte positive likviditetsvirk-
ning af indførelsen af ny afregningsmetode mellem stat og 
kommuner ikke har haft virkning for Københavns Kommune i 2. 
kvartal 2003, idet kommunen først i 3. kvartal overgår til den ny 
afregningsmetode. 

København og Frederiksberg Kommuners langfristede gæld er i 
2. kvartal 2003 faldet med 81 mio. kr., svarende til et fald på 0,8 
pct. I samme periode året før faldt gælden med knap 0,7 mia. 
kr. eller ca. 6,2 pct.  

I perioden fra udgangen af 2. kvartal 2002 til udgangen af 2. 
kvartal 2003 faldt den langfristede gæld med 519 mio. kr., sva-
rende til ca. 5 pct. 



Det kommunale regnskab 2002 

 

 

64 

Figur 3.3. Københavns og Frederiksberg Kommuners likvi-
ditet og langfristede gæld 1996-2003 
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4. Kommuneaftaler for 2004 

Den 13. og 14. juni 2003 indgik regeringen aftaler med hen-
holdsvis KL og Amtsrådsforeningen om kommunernes og am-
ternes økonomi i 2004. Endvidere forelå der den 17. juni 2003 
et forhandlingsresultat med henholdsvis Københavns og Frede-
riksberg kommune vedrørende 2004  

I det følgende er omtalt hovedpunkterne i aftalerne for hver af 
de kommunale parter. 

4.1 Aftalen med primærkommunerne 

Den gennemsnitlige udskrivningsprocent, den gennemsnitlige 
grundskyldspromille og dækningsafgifterne for erhvervsejen-
domme må ikke stige i forhold til 2003 for kommunerne i hele 
landet under ét. 

Det forudsættes i aftalerne mellem regeringen og KL, at kom-
munernes serviceudgifter i 2004 udgør 136,3 mia. kr., svarende 
til en realvækst i kommunernes serviceudgifter på 875 mio. kr. i 
forhold til budget 2003. Hertil kommer reguleringer i medfør af 
DUT-princippet. 

Det er i aftalerne lagt til grund at nettoanlægsudgifterne på de 
skattefinansierede områder udgør 6,5 mia. kr. i 2004.  

Elevtallet i folkeskolen forventes at falde fra 2008. Der er derfor 
behov for en gradvis normalisering af anlægsaktiviteten på fol-
keskoleområdet i perioden frem til da.  

Det er målsætningen, at der i perioden frem til 2006 nyopføres 
eller renoveres mellem 700 og 1.200 boliger til handicappede. 
Desuden er der i satspuljeaftalen for 2004 afsat 450 mio.kr over 
tre år, ligesom der er overført 96 mio.kr fra to eksisterende pul-
jer til forbedring og udbygning af handicappedes botilbud. I for-
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længelse heraf afsættes en årlig ramme til lånedispensation på 
100 mio. kr. til renovering og etablering af handicapboliger. 

Den ordinære lånepulje forhøjes ekstraordinært med 200 mio. 
kr., således at den udgør 400 mio. kr. i 2004.  

I forlængelse af L130 om frit valg af ældrebolig mv. pr. 1/7 2002 
og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1/1 
2003 udbetales i 2004 et statsligt tilskud på 532,5 mio. kr. til 
kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle. 

Der ydes i 2004 et balancetilskud til KL-kommunerne på 4.315 
mio. kr. svarende til 4.900 mio. kr. for hele landet. Der fordeles 
1 mia. kr. af det samlede balancetilskud til den primærkommu-
nale sektor på grundlag af et mål for kommunernes økonomiske 
belastning på overførselsområdet. 

Endelig fremgår det af aftalen, at  vedtagelsen af Lov 380 om 
ændring af den kommunale udligning med virkning fra 2004 
indebærer, at der indføres et udligningstillæg på i alt 400 mio. 
kr. til de vanskeligst stillede kommuner. Udligningstillæggene er 
en videreførelse og forhøjelse af de tilskud til vanskeligt stillede 
kommuner, der i 2003 blev fordelt efter kriterier. Herudover af-
sættes en pulje på 100 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner 
til fordeling efter ansøgning. 

4.2 Aftalen med amtskommunerne 

Det fremgår af aftalen mellem regeringen og Amtsrådsforenin-
gen, at regeringen har tilkendegivet, at eventuelle fremtidige 
stigninger i den gennemsnitlige amtslige udskrivningsprocent vil 
blive neutraliseret fuldt ud. Endvidere fremgår, at Amtsrådsfor-
eningen har tilkendegivet, at amtskommunale udgifter bør fi-
nansieres af amtskommunale skatter og at ændringer i amter-
nes udgifter må afspejles i amternes skatter. 

Det forudsættes i aftalen, at amternes nettodriftsudgifter i 2004 
udgør 81,0 mia. kr., svarende til en realvækst i amternes netto-
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driftsudgifter på 1,35 mia. kr. i forhold til budget 2003. Hertil 
kommer reguleringer i medfør af DUT princippet. 

Det er lagt til grund, at amternes medicinudgifter i 2004 udgør 
5.748 mio. kr. Halvdelen af en eventuel afvigelse mellem dette 
beløb og udgifterne i amternes regnskaber for 2004 reguleres 
over bloktilskuddet i 2005, med en foreløbig regulering ved 
midtvejsreguleringen i 2004. 

Der gennemføres ikke i 2003 en midtvejsregulering af medicin-
garantien for 2003. Der gennemføres i 2004 en endelig regule-
ring, jf. aftalen om amternes økonomi for 2003. 

På baggrund af regnskabsoplysninger om medicinudgifterne i 
2002 gennemføres en endelig regulering af medicingarantien 
for 2002 på 211 mio. kr. for 2003 og frem, jf. aftalen om amter-
nes økonomi for 2002. Hertil kommer en engangsregulering 
vedr. 2002 på 211 mio. kr. Det indebærer, at amterne modtager 
422 mio. kr. i sidste kvartal af 2003. 

Det forudsættes, at amternes nettoanlægsudgifter i 2004 udgør 
op til 3,0 mia. kr. 

I 2004 gælder en generel låneadgang på 25 pct. af nettoan-
lægsudgifterne. Låneadgangen til anlæg på sygehusområdet vil 
i 2004 være forøget til 50 pct. Dette sker for at fremme struktur-
tilpasninger, der kan medvirke til at øge kvalitet og effektivitet, 
herunder f.eks. i forbindelse med indførelsen af elektroniske 
patientjournaler. 

Der er enighed om, at fastsætte en lånedispensationsramme for 
særligt vanskeligt stillede amter, herunder amter med likviditets-
vanskeligheder. Der fastsættes en maksimal løbetid på 10 år 
for disse lån. Dispensationsrammen udgør 150 mio. kr.  

For at skabe balance i amternes økonomi i 2004 gennemføres 
en midlertidig forhøjelse af amternes bloktilskud på 2.111 mio. 
kr. i 2004. Herudover afsættes en aktivitetsafhængig pulje på 
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980 mio. kr. til merbehandlinger på sygehusområdet i amterne i 
2004, svarende til 1.107 mio. kr. på landsplan. Puljen fordeles 
mellem amterne på baggrund af en demografisk fordelingsnøg-
le. 

4.3 Københavns og Frederiksberg Kommu-
ner 

Københavns og Frederiksberg Kommune tager regeringens 
økonomisk-politiske målsætninger til efterretning. Begge kom-
muner tager ligeledes størrelsen af bloktilskuddet til amter og 
kommuner til efterretning. Endelig tager kommunerne regerin-
gens aftaler med KL og Amtsrådsforeningen til efterretning 

Indenrigs- og sundhedsministeren kan yde H:S en dispensation 
til at optage lån med en maksimal løbetid på 10 år, der er mål-
rettet IT-investeringer i forbindelse med indførelse af elektroni-
ske patientjournaler eller andre effektivitetsfremmende foran-
staltninger. Dispensationen kan maksimalt omfatte 75 pct. af de 
planlagte investeringer i henhold til H:S’s IT-strategi, heri inklu-
siv de investeringer som H:S allerede har budgetteret i 2003. 

4.3.1. Forhandlingsresultat om Københavns Kom-
munes forhold i 2004 

Københavns Kommune har tilkendegivet, at den vil søge at re-
ducere udskrivningsprocenten med 0,1 pct. point i 2004. 

Københavns Kommunes gæld er som led i arbejdet med at 
skabe langsigtet balance i kommunens økonomi nedbragt med 
6,7 mia. kr. fra 1994 til 2003. Som led i kommunens gældsafvik-
lingsstrategi og i lyset af det lave indkomstskatteniveau i Kø-
benhavns Kommune, nedskrives udestående vedrørende de 
udskudte skatteafregninger fra indkomstårene 1989 og 1990 
med 240 mio. kr. Spørgsmålet om tilbagebetaling kan herefter 
først rejses i 2007. 



Kommuneaftaler 2004 

 69 

Københavns Kommune har tilkendegivet, at kommunen ekstra-
ordinært afdrager 65 mio. kr. på kommunens gæld i 2003. 

4.3.2. Forhandlingsresultat om Frederiksberg Kom-
munes forhold i 2004 

Frederiksberg Kommune tilkendegiver, at kommunen ikke vil 
øge beskatningen i 2004.  
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Kilde: Opgørelser af Indenrigsministeriet 
Anm.: Opgjort i overensstemmelse med den af “Arbejdsgruppen vedrørende kommu-

nale pris- og lønudvikling” skitserede metode. 
Note:   1) Finansministeriets skøn. 
 

Bilag 1:   Den kommunale pris- og lønudvikling 
1993-2003 

Pct.  Amts- 
kommuner

Primær- 
kommuner

Kbh. og 
Fr.berg 

Hele 
landet 

 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  2,3 3,3 2,8 2,9 
1998-99  Løn 2,9 2,9 2,7 2,9 
 Pris og løn 2,3 2,9 2,6 2,7 
 Pris 3,1 5,5 3,3 3,4 
1999-2000 Løn 3,0 3,0 3,0 3,0 
 Pris og løn 2,8 3,2 3,0 3,1 
 Pris 2,5 3,2 2,9 3,0 
2000-2001  Løn 3,8 3,8 3,8 3,8 
 Pris og løn 3,0 3,5 3,3 3,3 
 Pris 2,8 3,0 3,0 3,0 
2001-2002  Løn 2,4 2,3 2,4 2,4 
 Pris og løn 2,4 2,6 2,6 2,5 
 Pris 2,7 3,1 3,1 3,0 
2002-2003 1) Løn 3,9 3,9 3,9 3,9 
 Pris og løn 3,1 3,6 3,5 3,4 
 Pris 2,1 2,5 2,5 2,3 
2003-2004 1) Løn 3,6 3,6 3,6 3,6 
 Pris og løn 2,7 3,2 3,1 3,0 

Det kommunale regnskab 2002 
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Bilag 2: Kvartalsoversigt over kommunernes likvide 
beholdninger 1997-2003 

Mill. kr. Amts- 
Kommuner  

Primær- 
kommuner

Kbh. og Frb. 
Kommune 

Hele 
landet 

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 
1999 4. kvartal 4.366 9.734 1.009 15.108 
Ult. 1999 4.477 8.484 1.829 14.789 
2000 1. kvartal 2.984 13.679 906 17.569 
2000 2. kvartal 3.771 9.627 1.646 15.045 
2000 3. kvartal 2.815 12.135 2.370 17.320 
2000 4. kvartal 4.385 8.817 1.632 14.833 
Ult. 2000 4.657 8.670 1.844 15.171 
2001 1. kvartal 3.074 13.864 924 17.862 
2001 2. kvartal 3.891 9.326 143 13.359 
2001 3. kvartal 3.118 11.349 2.255 16.722 
2001 4. kvartal 3.902 8.244 2.558 14.705 
Ult. 2001 4.184 7.444 2.493 14.121 
2002 1. kvartal 1.069 14.049 3.331 18.450 

2002 2. kvartal 596 9.611 1.692 11.899 

2002 3. kvartal 4 11.677 2.439 14.120 

2002 4. kvartal 3.016 8.512 2.784 14.312 

Ult. 2002 3.579 9.062 2.776 15.417 
2003 1. kvartal 2.389 15.263 2.906 20.558 
2003 2. kvartal 3.907 10.341 3.719 17.968 

Kilde: Danmarks Statistik 
Note: Likviditeten i HUR er fordelt på hhv. amter og Kbh. og Fr.berg. 
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Bilag 3: Likviditet ultimo året i pct. af bruttodrifts- og 
anlægsudgifterne (inkl. moms) 1993-2002 

Mio. kr.  Amts- 
komm. 

Primær- 
kommuner 

Kbh. og 
Fr.berg 

Hele 
landet 

 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 
 Likviditet ultimo  4.477 8.484 1.829 14.789 
1999 Bruttoudgifter 88.872 230.081 42.617 361.570 
 i pct. 5,04 3,69 4,29 4,09 
 Likviditet ultimo  4.747 8.670 1.754 15.171 
2000(1) Bruttoudgifter 94.143 217.582 44.167 355.892 
 i pct. 5,04 3,98 3,97 4,26 
 Likviditet ultimo  4.184 7.444 2.493 14.121 
2001(1) Bruttoudgifter 102.390 235.443 47.572 385.405 
 i pct. 4,09 3,16 5,24 3,66 
 Likviditet ultimo  3.579 9.062 2.776 15.417 
2002(1) Bruttoudgifter 104.637 247.831 48.653 401.121 
 i pct. 3,42 3,66 5,71 3,84 

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik samt beregninger i Indenrigsministeriet. 
Note: (1) HUR er fordelt på hhv. amter  og Kbh. og Fr.berg. 
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Bilag 4: Kvartalsoversigt over kommunernes langfri-
stede gæld 1997-2002(1) 

Mill. kr.  Amts- 
kommuner

Primær- 
kommuner

Kbhs. og 
Frb  

Kommuner

Hele 
landet 

Ult. 1997   7.438 30.041 13.682 51.162 
1998 1. Kvart. 7.568 31.011 14.184 52.762 
1998 2. Kvart. 7.716 31.032 13.574 52.322 
1998 3. Kvart. 7.776 31.554 13.591 52.920 
1998 4. Kvart. 7.650 32.019 13.477 53.147 
Ult. 1998   7.673 32.322 13.544 53.539 
1999 1. Kvart. 7.495 32.674 13.119 53.288 
1999 2. Kvart. 7.513 32.647 12.504 52.664 
1999 3. Kvart. 7.569 32.585 12.989 53.143 
1999 4. Kvart. 7.135 32.651 13.155 52.941 
Ult. 1999  7.116 32.883 13.890 53.889 
2000 1. Kvart. 7.282 33.521 13.727 54.531 
2000 2. Kvart. 7.553 33.388 13.337 54.278 
2000 3. Kvart. 7.504 32.816 13.292 53.612 
2000 4. Kvart. 7.570 33.093 13.453 54.116 
Ult. 2000   7.615 32.915 13.148 53.678 
2001 1. Kvart. 7.674 33.518 12.131 53.324 
2001 2. Kvart. 7.727 33.446 12.099 53.272 
2001 3. Kvart. 7.914 33.648 12.089 53.651 
2001 4. Kvart. 7.972 35.192 11.685 54.849 
Ult. 2001  7.980 36.033 11.939 55.951 
2002 1. Kvart. 8.971 37.156 11.134 57.262 
2002 2. Kvart. 9.191 37.361 10.441 56.993 
2002 3. Kvart. 9.159 38.133 10.413 57.704 
2002 4. Kvart. 8.769 39.042 10.650 58.461 
Ult. 2002  8.760 40.196 11.011 59.966 
2003 1. Kvart. 9.045 41.578 10.002 60.625 
2003 2. Kvart. 9.131 41.836 9.922 60.888 

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik.  
Noter: (1) Gæld til selvejende institutioner med overenskomst er medtaget. 
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Bilag 5:  
Tabel 1 

Kommunernes personaleforbrug  
1993-2002 (1) 

Fuldtidsbe-
skæftigede 
personer 

Amts-
komm. 

(4) 

Primær-
komm. 

Kbh. 
Komm

. 

Fr.berg 
Komm. 

Hele 
landet 

Indeks 
Hele landet 
(1993=100) 

Budget 93 124.331 314.498 57.563 8.832 505.224 100 
Budget 94 124.220 322.935 57.915 9.202 514.272 102 
Budget 95 125.873 315.264 57.056 9.158 507.351 100 
Budget 96(2) 124.646 318.976 43.994 6.984 494.600 98 
Budget 97 126.763 321.157 44.267 6.808 498.995 99 
Budget 98  129.928 328.132 43.575 6.875 508.511 101 
Budget 99 131.606 331.381 43.011 6.706 512.703 101 
Budget 2000 133.629 335.214 41.620 6.719 517.181 102 
Budget 2001 134.778 341.298 41.064 6.389 523.529 104 
Budget 2002 137.827 337.812 41.103 6.516 523.256 104 
Regnskab 93 123.799 320.663 57.798 8.808 511.068 100 
Regnskab. 

(3)
123.932 311.529 48.672 8.687 492.820 96 

Regnskab 95 127.064 309.767 41.475 6.372 484.678 95 
Regnskab 96 129.049 317.876 41.698 6.278 494.902 97 
Regnskab 97 128.121 324.150 44.300 6.554 503.125 98 
Regnskab 98 131.933 325.562 42.231 6.591 506.416 99 
Regnskab 99 134.669 327.345 41.937 6.421 510.372 100 
Regnskab 00 136.796 330.900 40.315 6.322 514.333 101 
Regnskab 01 138.331 335.961 40.571 6.284 521.147 102 
Regnskab 02 140.354 342.106 40.356 6.524 529.340 104 

Kilde: Budgettal stammer fra Danmarks Statistik, regnskabstal fra indberetninger til 
Indenrigsministeriet. 
Noter:  
 1)  Fra budget 1995 er der sket en ændring af indberetningsmetoden til Danmarks 
Statistik som gør tallene for 1995 svære at sammenligne med tidligere år. Det skyl-
des, at aktiverede kontanthjælpsmodtagere, personer i beskæftigelsesordninger og 
jobtræning til og med budget 1994 af mange kommuner er blevet indberettet som en 
del af (amts)kommunernes samlede personaleforbrug. Fra og med budget 1995 er 
reglerne om kontering af personaleforbrug blevet præciseret således, at det kun er 
personer i jobtræning, der medregnes i det samlede personaleforbrug. I Kbh.'s og 
Fr.berg Komm. budgetterede personaleforbrug 1995 er der ikke sket reduktion af 
personaleforbruget som følge af oprettelsen af Hovedstadens Sygehusfællesskab og 
et statsligt-kommunalt ejendomsselskab. 
2)I Kbh.'s og Fr.berg Komm. budgetterede personaleforbrug fra 1996 er der sket en 
reduktion i personaleforbruget som følge af oprettelsen af Hovedstadens Sygehusfæl-
lesskab. 
3)Regnskab 1994 er opgjort efter samme metode som budget 1995, jf. note 1. 
(4) Inkl. HUR 



Bilag 

 77 

Bilag 5:  
Tabel 2 

Kommunernes personaleforbrug 1993-2002 
ekskl. personer i arbejdstilbuds- og  
beskæftigelsesordninger samt jobtræning(1) 

Fuldtidsbe-
skæftigede 
personer 

Amts-
komm. 

Primær- 
komm. 

Kbh. 
Komm. 

(2) 

Fr.berg
Komm.

(2) 

Hele 
landet 

Indeks 
Hele landet 
(1993=100)  

Budget 93 120.981 284.735 42.400 6.467 454.583 100 
Budget 94 121.059 291.845 42.736 6.655 462.295 102 
Budget 95 123.941 295.958 42.345 6.689 468.933 103 
Budget 96 123.774 302.261 41.663 6.629 474.327 104 
Budget 97 125.335 307.837 41.757 6.495 481.424 106 
Budget 98 128.449 314.721 41.550 6.558 491.278 108 
Budget 99 129.971 317.593 47.593 495.157 109 
Budget 2000 131.336 320.247 46.101 497.684 109 
Budget 2001 133.001 322.367 45.406 500.774 110 
Budget 2002 136.131 317.831 45.405 499.366 110 
Regnskab 93 119.946 289.121 41.949 6.395 457.411 100 
Regnskab 94 121.125 298.077 35.779 6.426 461.407 101 
Regnskab 95 125.327 299.787 40.379 6.264 471.757 103 
Regnskab 96 127.629 307.929 40.627 6.177 482.322 105 
Regnskab 97 125.645 312.950 42.685 6.370 487.650 107 
Regnskab 98 130.025 314.670 40.882 5.782 491.359 107 
Regnskab 99 132.813 318.136 40.512 6.237 497.698 109 
Regnskab 00 135.375 322.428 39.355 6.173 503.331 110 
Regnskab 01 136.756 328.338 39.724 6.168 510.986 112 
Regnskab 02 138.437 334.978 39.478 6.384 519.277 110 

Kilde: Budgettal stammer fra Danmarks Statistik, regnskabstal fra indberetninger til 
Indenrigsministeriet 

Noter: 
1) Personaleforbruget er korrigeret for visse kommunale opgaveændringer samt 

arbejdstidsforkortelser. Budget 1993 er ikke korrigeret for evt. personalereduktion 
som følge af skattereformen. Se i øvrigt note til tabel 1. 

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 til-
nærmet for Københavns og Frederiksberg Kommuner frem til 1994.   
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Bilag 6 Kommunale meropgaver 1999-20031,2 
Sektor Parter Mio. kr. i løbende 

priser Amts 
kom 

Primær
kom. 

Amts 
kom. 

Prim. 
kom. 

Kbh. 
Kom.

Frb.
Kom 

I alt 

Budget 2000 til 
regnskab 2000 

-372,6 616,1 -329,5 544,6 22,8 5,4 243,4 

Budget 2000 til 
budget 2001  

-776,3 1.658,8 -686,4 1.466,3 82,7 19,7 882,3 

Regnskab 2000 til 
budget 2001  

-392,1 1.023,6 -346,7 904,8 59,2 14,1 631,4 

Budget 2001 til 
regnskab 2001 

109,6 1.142,6 96,7 1.008,3 119,0 28,3 1.252,2 

Budget 2001 til 
budget 2002  

-5.553,7 7.939,1 -4.900,3 7.005,8 225,9 54,0 2.385,4 

Regnskab 2001 til 
budget 2002  

-5.666,9 6.757,6 -5.000,2 5.963,2 102,9 24,8 1.090,7 

Regnskab 2000 til 
regnskab 2001  

-282,4 2.166,3 -249,2 1.911,6 178,9 42,5 1.883,9 

Budget 2002 til 
budget 2003 

89,2 351,6 78,6 309,8 4203 10,0 440,8 

Regnskab 2002 til 
budget 2003  

46,8 500,7 41,2 441,2 52,6 12,5 547,5 

Regnskab 2001 til 
regnskab 2002  

-5625,5 6613,7 -4956,4 5828,3 94,0 22,7 988,7 

Budget 2002 til 
regnskab 2002  

41,3 -144,8 36,4 -127,6 -9,9 -2,4 -103,5 

 
Kilde: Opgørelser fra Finansministeriet. Ved korrektion for opgaveomlægninger i 

publikationen er der ud over ovenstående meropgaver korrigeret for amts-
kommunernes investeringer i sygehusapparatur.    

Note:  (1) De angivne meropgaver vedrører nettodriftsudgifterne. 
 (2) Indenrigsministeriet anvender en særskilt opgørelse i forbindelse med 

kommunal udligning og generelle tilskud.  
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Bilag 7. Opgørelse af den kommunale pris- 
og lønudvikling 2001-2002 

På baggrund af principperne udstukket i ”Rapport fra arbejds-
gruppen vedrørende den kommunale pris- og lønudvikling. Fe-
bruar 1999" kan den kommunale pris- og lønudvikling 2001-
2002 foreløbigt opgøres, som angivet i oversigt 1 nedenfor og i 
tabel 1-4 i bilag 1.  

Oversigt 1. Kommunal pris- og lønudvikling 2001-2002 
 

Pct. Amtskom. Prim. Kom. Kbh. og Frb. Hele landet 

Pris 2,76 3,00 2,98 2,93 

Overførsler 1,63 2,75 2,42 2,32 

Løn 2,38 2,34 2,35 2,35 

Sammenvejet  2,4 2,6 2,6 2,5 

 
HS er indregnet som en integreret del af Københavns og Frede-
riksberg Kommuners økonomi. Udgifterne til HS indgår således i 
opgørelsen af lønudviklingen samt i opgørelsens vægte. HUR er 
medregnet i opgørelsen efter fordelingsnøglen 70 pct. til amts-
kommunerne og 30 pct. til København og Frederiksberg. For 
lønudviklingen er HUR dog medregnet under amtskommunerne.  

1. Opgørelse af lønudviklingen 

I opgørelsen af den kommunale lønudvikling, betragtes den pro-
centvise ændring i den kommunale lønsum fra udgangsåret til 
det efterfølgende år ved fastholdt beskæftigelse og fordeling af 
kommunalt ansatte på skalatrin og stedtillægsområder. Der er 
således tale om en indeksberegning, hvor indeksene er lønud-
viklingen inden for de enkelte skalatrin og stedtillægsområder, 
og vægtene er andelen af ansatte inden for de pågældende om-
råder i udgangsåret. 
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I ændringer i lønnen skal ifølge ”Rapport fra arbejdsgruppen vedrø-
rende den kommunale pris- og lønudvikling. Februar 1999” medreg-
nes: 

• ændringer af lønsatser på de enkelte skalatrin, 
 

• omklassificering som led i overenskomsten, 
 

• ændringer af stillingstillæg og særydelser i forbin-
delse med lønnen som følge af ændring af satser 
for tillæg og særydelser ved overenskomsten, 

 
• ændring af arbejdsgiverbidrag, 

 
• ændring af pensionsmæssige forhold i forbindelse 

med overenskomsten. 
 

Den generelle lønudvikling opgøres af Det Fælleskommunale 
Løndatakontor (FLD). Opgørelsen er vedlagt som bilag.  

Den generelle lønudvikling korrigeres for ændringer i arbejdsgi-
verbidrag vedrørende arbejdsgivernes elevrefusion (AER). Æn-
dringer i AER beregnes efter samme princip, som er anvendt 
ved de forrige års opgørelse af lønudviklingen2.  

Lønudviklingen korrigeres endvidere for den arbejdsmiljøafgift, 
der blev indført 1. januar 2001. Arbejdsmiljøafgiften indbetales 
dels som et fast bidrag til ATP pr. fuldtidsbeskæftiget, og dels 
som et variabelt bidrag, der i alt udgør 280 mio. kr. for stat, 

                                            

2 Tilsvaret fra AER ordningen er på det (amts)kommunale område under ét vokset 
med 64 mio. kr. svarende til 0,05 pct. af lønsummen i 2001, mens AER bidraget pr. 
elev er reduceret fra 1.540 kr. i 2001 til 1.480 kr. i 2002 svarende til en beregnet min-
dreudgift på 0,03 pct. 
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kommuner og den private sektor til sammen. Kommuner og am-
ters indbetalinger til ATP vedr. det faste oplyses af ATP.3  

Det er ikke umiddelbart muligt at opgøre kommunernes udgifter 
til det variable bidrag. For forsikrede kommuner betyder ar-
bejdsmiljøafgiften en højere præmie til Arbejdsmarkedets Er-
hvervssygdomssikring (AES) og til arbejdsskadeforsikring. Selv-
forsikrede kommuner afkræves derimod et beløb direkte af ar-
bejdstilsynet samt vil blive afkrævet en højere præmie fra AES, 
jf. lov om en generel arbejdsmiljøafgift. I opgørelsen er det anta-
get, at kommuner og amters andel af de 280 mio. kr. svarer til 
deres andel af de samlede opkrævninger fra ATP for så vidt an-
går det faste bidrag. 

2. Opgørelse af prisudviklingen 

Udviklingen i medicinpriserne er opgjort på baggrund af et DDD-
baseret prisindeks fra Lægemiddelstyrelsen, jf. vedlagte opgø-
relse. Indekset for sygesikringens udgifter til medicin er med 
1995 som basisår opgjort til 75,4 for 2001 og 75,5 for 2002, jf. 
bilag. 

De øvrige prisindeks, som indgår i beregningen af den kommu-
nale prisudvikling, er opgjort af Danmarks Statistik. Danmarks 
Statistik har på baggrund af prisindeksene opgjort den kommu-
nale prisudvikling fra 2001 til 2002, jf. opgørelsen fra Danmarks 
Statistik. 

                                            

3 Udgiften er for den (amts)kommunale sektor under ét opgjort til 204 kr. pr. medar-
bejder i 2001, mens den i 2002 er opgjort til 195 kr. pr. medarbejder jf. bilag. For så 
vidt angår udgifterne til ordningen vedrørende arbejdsmiljøafgift er den 
(amts)kommunale sektor således korrigeret med en negativ vækst på ca. 9 kr. pr. 
medarbejder svarende til 0,004 pct. af gennemsnitslønnen i 2001. 
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Opgørelse af udviklingen i overførsler 

Opgørelsen af de kommunale nettoudgifter til overførsler under 
art 5.2 opdeles på tre overførselsområder: overførsler til perso-
ner til sygesikring, overførsler på sociale områder samt bolig-
støtte og boligydelser. 

Opgørelsen af udviklingen i de kommunale nettoudgifter til sy-
gesikring opgøres på baggrund af en sammenvejning af prisud-
viklingen for udgifter til lægehjælp og medicin. Til brug herfor er 
prisudviklingen for udgifter til lægehjælp under art 5.2 af Syge-
sikringens Forhandlingsudvalg (SFU) oplyst til 2,6 pct. fra 2001 
til 2002, jf. bilag. Udviklingen i medicinpriserne er, som nævnt 
ovenfor, opgjort på baggrund af et DDD-baseret prisindeks fra 
Lægemiddelstyrelsen, som med 1995 som basisår er opgjort til 
75,4 for 2001 og 75,5 for 2002. 

De kommunale nettoudgifter til overførsler til personer på socia-
le områder reguleres ud fra faste vægte med den statslige opgø-
relse af satsreguleringsprocenten, mens de kommunale netto-
udgifter til personer til boligstøtte og boligydelser reguleres ud 
fra faste vægte med tilpasningsprocenten +2, svarende til den 
statslige regulering af ydelserne. Reguleringsprocenterne er for 
2001-2002 henholdsvis 2,7 og 3,0, jf. bilag. 

Den samlede udvikling i de kommunale nettoudgifter til overførs-
ler til personer opgøres som en sammenvejning af de tre delop-
gørelser.  
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Bilag 8. Opgørelse af budgetgarantien, juni 
2003. 

1. Indledning 

I forbindelse med kommuneaftalen med KL i sommeren 2002 
blev det vedtaget at overgå til en ny model for opgørelse af bud-
getgarantien. Beregningen af budgetgarantien er i 2003 således 
præget af overgangen til den ny opgørelsesmetode for budget-
garantien.  

Når den ny model er fuldt ud indfaset, vil der hvert år blive op-
gjort en efterregulering svarende til opgørelsen af budgetgaran-
tien 2001-2002 i år, en fremadrettet budgetgaranti svarende til 
opgørelsen for 2002-2004 i år, og en permanent opregulering af 
bloktilskuddet der sikrer, at udgangspunktet for budgetgarantibe-
regningerne altid ligger to år tilbage.  

Den endelige kommunale budgetgaranti for 2001-2002 følger de 
tidligere opgørelsesprincipper og er beskrevet i kapitel 2, mens 
opgørelsen af den foreløbige budgetgaranti for 2002-2004 følger 
de nye principper og er beskrevet i afsnit 3.  

Af aftalen om kommunernes økonomi for 2004 fremgår, at det 
primærkommunale bloktilskud i 2003 forhøjes med 700 mio. kr. 
som en a conto midtvejsregulering af budgetgarantien for 2003. 
A conto midtvejsreguleringen vil indgå i den endelige opgørelse 
af budgetgarantien for 2003, som opgøres i 2004 med afregning 
i 2005. I forbindelse med den endelige opgørelse af budgetga-
rantien for 2003 skal der samtidigt korrigeres for, at der allerede 
er lagt permanente beløb ind i bloktilskuddet vedrørende perio-
den 2001-2003. Overgangsordningen vedr. budgetgarantien for 
2003 er beskrevet i afsnit 4. 

Opgørelsen af budgetgarantien for 2001-2002 er som hidtil op-
gjort på grundlag af de kommunale regnskaber for 2001 og 2002 
som opgjort af Danmarks Statistik, dog er en række oplysninger 
indsamlet særskilt vedrørende regnskab 2001. Der blev efter 
den endelige opgørelse af budgetgarantien i 2003 meddelt nog-



Det kommunale regnskab 2002 

 

 

84 

le korrektioner til de anvendte regnskabstal. På den baggrund er 
det besluttet i 2004 at foretage en regulering af budgetgarantien 
på baggrund af de reviderede regnskaber for 2001. 

De skønnede budgetgaranterede udgifter i 2004 er opgjort på 
baggrund af skøn fra de berørte ministerier.  

I opgørelsen er regnet med en pris- og lønudvikling på 2,5 pct. for 
2001-2002, 3,4 pct. for 2002-2003 og 3,0 pct. for 2003-2004. Det an-
vendte skøn for satsreguleringsprocenten for 2004 er 2,9 pct. 

2. Budgetgarantien 2001-2002 

Den endelige opgørelse af budgetgarantien for 2001-2002 er 
foretaget i juni 2003 på baggrund af den udsendte vejledning om 
opgørelse af den kommunale budgetgaranti 2001-2002. Det er i 
denne vejledning angivet specifikt, hvilke konti, der indgår i den-
ne opgørelse.  

Der er foretaget flere ændringer i forhold til vejledningen vedr. 
opgørelsen af budgetgarantien 2000-2001. Den væsentligste 
ændring er, at der med virkning fra regnskab 2002 er indført 
nogle ændringer af konteringsreglerne i det kommunale budget- 
og regnskabssystem med henblik på at forbedre opgørelsen af 
driftsudgifterne i forbindelse med aktivering af kontanthjælps-
modtagere til brug for opgørelsen af budgetgarantien. Budgetga-
rantien vil således fremover blive opgjort på grundlag af udgifter 
registreret på autoriserede grupperinger på konto 5.98, mens 
udgifterne på uautoriserede grupperinger ikke længere vil indgå. 

Da budgetgarantien opgøres på grundlag af udviklingen i udgif-
terne fra år til år og aktuelt fra 2001 til 2002 har det været nød-
vendigt for regnskabsår 2001 at foretage en særskilt indberet-
ning af udgifter opgjort efter de nye konteringsregler gældende 
fra og med regnskab 2002.  

Opgørelsen af efterreguleringen vedr. den endelige budgetga-
ranti for 2001-2002 fremgår af tabel 2.1 nedenfor. For 2002 er 
efterreguleringen på 365,2 mio. kr., hvilket svarer til den samle-
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de efterregulering for budgetgarantien 2001-2002 i bloktilskud-
det for 2004.   

Princippet for opgørelse af budgetgarantien 2001-2002 er, at 
efterreguleringen foretages efter den nuværende model4. Efter-
reguleringen er opgjort som merudgiften i 2002 sammenlignet 
med 2001 korrigeret for foreløbigt udbetalte beløb i 2002, som 
det fremgår af tabel 2.1.  

 
Tabel 2.1. Efterregulering af budgetgaranti 2001-2002  

Mio. kr. i 2004 pl 
Merudgift i 

2002 

Foreløbigt 
udbetalt i 

2002 

Midtvejsregul
ering i 2002 

Efterregule-
ring i 2004 

Efterregulering af 
2001-2002 

818,6 466,3 -12,9 365,2 

 

I overensstemmelse med den ny model for opgørelse af bud-
getgarantien foretages der endvidere en permanent opregule-
ring af bloktilskuddet hvilket sikrer, at udgangsåret for bloktil-
skudsberegningerne ligger to år tilbage.  

Den permanente opregulering for udviklingen i de budgetgaran-
terede udgifter fra 2001 til 2002 er 818,6 mio. kr., som det frem-
går af tabel 2.2. 

Som anført i indledningen er der efter den endelige opgørelse af 
budgetgarantien i 2003 meddelt nogle korrektioner til de an-
                                            

4 Til forskel fra tidligere år foretages alene en regulering af budgetgarantien for 2001-
2002. I den hidtil anvendte model blev der hvert år yderligere foretaget en efterregule-
ring i bloktilskuddet for indeværende år og en opregulering i bloktilskuddet for det 
efterfølgende år, svarende til at efterreguleringen blev ganget med 3. 
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vendte regnskabstal. Som følge deraf er det besluttet i 2004 at 
foretage en regulering af op- og efterreguleringen vedr. budget-
garantien for 2001-2002 på baggrund af de reviderede regnska-
ber for 2001. 

Tabel 2.2. Permanent opregulering for udviklingen 2001-
2002  

Mio. kr. i 2004 pl 
Opgørelse af 

2001 
Endelig 

opgørelse af 
2002 

Merudgift i 
2002 

Permanent opregulering 
for udviklingen 2001-2002 

17.717,3 18.535,9 818,6 

 

3. Budgetgarantien 2002-2004 

Skønnet for udviklingen i de kommunale udgifter på de budget-
garanterede områder for 2002-2004 er foretaget af de berørte 
ministerier. Skønnene er bl.a. drøftet på et møde i Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet mellem de statslige parter i arbejdsgruppen 
vedr. budgetgaranti den 6. maj 2003 og på to møder med delta-
gelse af såvel statslige som kommunale parter i arbejdsgruppen, 
dvs. med repræsentanter fra KL, Københavns og Frederiksberg 
Kommuner, Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Inte-
grationsministeriet, Undervisningsministeriet samt Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet. De to møder blev afholdt henholdsvis den. 
20. og den 28. maj 2003. 
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Tabel 3.1. Foreløbig budgetgaranti 2002-2004, inklusiv ledigheds-
ydelse  

Mio. kr. i 2004 pl 

Merudgift 
eksklusiv 

ledigheds-
ydelse i 2004 

i fht. 2002 

Merudgift 
vedr. ledig-

hedsydelse i 
2004 i fht. 

2003 

DUT-
kompensati-

on i 2004 

Foreløbig 
2002-2004 

Foreløbig 2002-
2004 

1292,0 54,5 42,4 1.304,1 

 

Den skønnede udvikling i de kommunale nettodriftsudgifter på 
de budgetgaranterede områder for 2002-2004 er 1.304,1 mio. 
kr., som gengivet i tabel 3.1. Udviklingen er beregnet som mer-
udgifterne på de budgetgaranterede områder eksklusiv ledig-
hedsydelse frem til 2004 opgjort som en merudgift relativt til op-
gørelsen for 2002 samt for ledighedsydelse en merudgift relativt 
til et skøn for 2003.  

4. Overgangsordning 

Som nævnt i indledningen er det i aftalen mellem regeringen og 
KL aftalt, at der udbetales en a conto midtvejsregulering på 700 
mio. kr. i 2003.  

Den endelige opgørelse af budgetgarantien for 2003 beregnes i 
2004, når de endelige regnskabstal for 2003 kendes, som udvik-
lingen i de budgetgaranterede udgifter fra 2001 til 2003. Efterre-
guleringen vedrørende 2003 afregnes i 2005.   

I forbindelse med overgangen til den ny model for budgetgaran-
tien for 2003 skal der foretages en neutralisering af den forelø-
bige opgørelse af budgetgarantien for 2002-2003.  

Det indebærer, at der skal foretages en permanent regulering 
(neutralisering) for den allerede foretagne bloktilskudsregulering 
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for udgiftsudviklingen 2002-2003. Neutraliseringen af den ind-
lagte regulering i bloktilskuddet for 2003 foretages i forbindelse 
med efterreguleringen i 2004, mens neutraliseringen for årene 
2004 og frem svarer til en permanent regulering af bloktilskuddet 
på -594,2 mio. kr. jf. tabel 4.1.  

Tabel 4.1. Neutralisering af opgørelsen for 2002-2003 
Mio. kr. i 2004 pl Neutralisering af opgørelsen for 2002-2003 

Fratrækkes 594,2 

 

I bloktilskuddet er der endvidere allerede lagt permanente regu-
leringer ind for udviklingen i udgifterne fra 2001-2002 og fra 
2002-2003. De tidligere opgjorte reguleringer af bloktilskuddet 
for 2003 og fremover vedrørende udviklingen i perioden 2001-
2003 skal tages ud fra og med 2003, da der ellers vil ske dob-
beltregning, når man går over til den nye ordning.  

Ligesom ovenfor foretages neutraliseringen for disse beløb for 
budgetgarantien 2003 i forbindelse med den endelige opgørelse 
i sommeren 2004. Samtidig foretages en permanent regulering 
af bloktilskuddet for 2004 og frem.  

De beløb, som bloktilskuddet skal neutraliseres for, er for det 
første den foreløbige regulering for udgiftsudviklingen 2001-
2002 – foretaget i 2001 med virkning fra og med 2002 -, jf. tabel 
4.2. på 466,3 mio. kr. og for det andet reguleringen for regelæn-
dringer 2001-2002 - foretaget i 2002 med virkning fra og med 
2002, jf. tabel 4.2. – på -12,9 mio. kr. 
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Tabel 4.2. Beløb lagt ind i BO-år vedr. 2001-2002 tages ud 

Mio. kr. i 2004 pl 
Foreløbig 2001-

2002 
Regelændringer 

2001-2002 

Samlede beløb 
lagt ind i BO-år, 
der skal fratræk-

kes 

Beløb lagt ind i BO-år, 
der skal fratrækkes 

466,3 -12,9 453,4 

 

Overgangsordningen resulterer således samlet set i permanente 
reguleringer af bloktilskuddet fra 2004 og frem på henholdsvis -
594, 2 mio. kr. jf. tabel 4.1 og -453,4 mio. kr. jf. tabel 4.2., og i at 
den endelige budgetgaranti for 2003 – når den beregnes i 2004 
- skal korrigeres for samme allerede kompenserede beløb og for 
a conto afregningen på de 700 mio. kr.  

Ved beregningen af budgetgarantien for 2003 skal anvendes de 
reviderede regnskabsoplysninger vedr. 2001, som beskrevet i 
det foregående.  
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Bilag 9:        Oversigt over regnskab 2000 
Mio. kr. Amts- 

komm. 
Primær- 
komm. 

Kbh’s 
Komm. 

Fr.berg 
Komm. 

Hele 
landet 

Driftsudgifter 87.988 198.561 35.718 5.327 327.593  
Anlægsudgifter 2.457 11.680 1.721 277 16.135  
Bruttoudgifter 90.445 210.241 37.438 5.604 343.728  
Driftsindtægter -17.046 -48.446 -9.433 -1.102 -76.027 
Anlægsindtægter -449 -5.223 -643 -36 -6.351 
Refusioner -555 -23.449 -3.335 -458 -27.796 
Net.udg. ex. moms 72.395 133.124 24.028 4.008 233.555 
Moms drift 3.169 5.711 768 125 9.773 
Moms anlæg 529 1.630 198 34 2.391 
Net.udg. incl. moms 76.093 140.465 24.994 4.167 245.719 
Renteudgifter 305 1.554 589 69 2.517 
Renteindtægter -493 -1.615 -324 -64 -2.496 
Nettorenteudgifter -188 -61 265 5 21 
Skatter  
Forskudsbeløb -57.912 -103.860 -16.998 -4.029 -182.799 
Afregning vedr. 1998 184 989 73 3 1.250 
Komm. andel af ind- 
drv. indk.skat.rest. 

-154 -357 -87 -13 -611 

Afregn. indk.skatte- 
restancer 

166 373 100 19 658 

Afregn. vedr. tidl. år -15 -168 -1 -18 -202 
Forsk.beløb af  
pens.ordn. 

0 -1.709 -104 -39 -1.852 

Selskabsskat 0 -3.579 -859 -39 -4.478 
Grundskyld -4.074 -5.700 -1.412 -187 -11.374 
Ejendomsværdiskat -2.479 -4.828 -319 -122 -7.748 
Andre ejendomsskat. -110 -1.555 -731 -68 -2.464 
Øvr. skatter/afgifter -24 -254 -21 -8 -307 
Afregn. skrå skattel. 103 84 0 0 187 
Skatter i alt -64.315 -120.566 -20.359 -4.502 -209.742 
Generelle tilskud -12.093 -20.111 -5.289 85 -37.408 
HUR 40 -28 -7 6 
Finans.underskud 
(- = overskud) 

-463 -273 -417 -252 -1.404 

Finansieret ved:  
Afdrag på lån 343 3.892 2.435 138 6.808 
Optagne lån -782 -4.609 -2.125 -79 -7.595 
Finansforskydn.(1) 920 1.122 316 41 2.399 
Likv.forøgelse (2) 
(- = forbrug) 

-19 -133 -209 153 -208 

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

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

lån optagne lån og finansforskydninger. 
 



Bilag 

 91 

Bilag 10:        Oversigt over regnskab 2001(1) 
Mio. kr. Amts- 

komm. 
Primær- 
komm. 

Kbh’s 
Komm. 

Fr.berg 
Komm. 

Hele 
landet 

Driftsudgifter 95.284 213.535 38.316 5.691 352.827 
Anlægsudgifter 2.949 13.876 1.962 364 19.152 
Bruttoudgifter 98.234 227.411 40.278 6.055 371.978 
Driftsindtægter -19.403 -51.730 -12.560 -1.129 -84.821 
Anlægsindtægter -404 -3.809 -485 -72 -4.770 
Refusioner -544 -26.056 -3.337 -475 -30.412 
Net.udg. ex. moms 77.882 145.816 23.897 4.380 251.974 
Moms drift 3.500 6.095 824 143 10.563 
Moms anlæg 657 1.937 213 57 2.864 
Net.udg. incl. moms 82.039 153.848 24.935 4.580 265.401 
Renteudgifter 325 1.613 570 69 2.577 
Renteindtægter -527 -1.784 -338 -74 -2.724 
Nettorenteudgifter -202 -171 232 -5 -147 
Skatter   
Forskudsbeløb -61.344 -108.148 -18.674 -4.208 -192.373 
Afregning vedr.1999 274 145 0 -87 332 
Komm. andel af ind- 
drv. indk.skat.rest. -125 -340 -83 -20 -568 
Afregn. indk.skatte- 
Restancer 143 360 90 19 612 
Afregn. vedr. tidl. år -127 -198 75 -4 -254 
Forsk.beløb af  
pens.ordn. 0 -1.949 -122 -41 -2.112 
Selskabsskat 0 -3.527 -821 -54 -4.402 
Grundskyld -4.349 -6.196 -1.468 -189 -12.202 
Ejendomsværdiskat -2.839 -5.575 -390 -142 -8.946 
Andre ejendomsskat. -127 -1.638 -799 -69 -2.633 
Øvr. skatter/afgifter -93 -538 -87 -13 -731 
Afregn. skrå skattel. 184 104 38 0 326 
Skatter i alt -68.402 -127.501 -22.241 -4.807 -222.951 
Generelle tilskud -12.404 -21.190 -4.997 160 -38.431 
Finans.underskud 
(- = overskud) 1.030 4.986 -2.071 -72 3.873 
Finansieret ved:   
Afdrag på lån 367 3.392 2.146 125 6.030 
Optagne lån -708 -6.658 -800 -149 -8.315 
Finansforskydn.(2) -217 -693 24 76 -810 
Likv.forøgelse (3) 
(- = forbrug) -473 -1.027 700 21 -778 

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik samt momsoplysninger fra Indenrigsministeriet. 
Noter:  1) Hovedstadens Udviklingsråd er fordelt på amtskommuner, Kbh. og Frb. kommuner 
 2) og 3) Som bilag 9. 
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Bilag 11:        Oversigt over regnskab 2002(1) 
Mio. kr. Amts- 

komm. 
Primær-
komm. 

Kbh’s 
Komm. 

Fr.berg 
Komm. 

Hele 
landet 

Driftsudgifter 97.495 225.591 38.470 6.008 367.565 
Anlægsudgifter 2.761 14.032 2.535 361 19.689 
Bruttoudgifter 100.256 239.623 41.005 6.368 387.253 
Driftsindtægter -22.247 -50.017 -9.455 -1.269 -82.989 
Anlægsindtægter -312 -4.281 -765 -29 -5.387 
Refusioner -554 -27.971 -4.028 -511 -33.065 
Net.udg. ex. moms 77.143 157.355 26.757 4.559 265.814 
Moms drift 3.778 6.306 876 149 11.110 
Moms anlæg 602 1.901 206 48 2.758 
Net.udg. incl. moms 81.524 165.563 27.839 4.755 279.681 
Renteudgifter 311 1.579 469 66 2.426 
Renteindtægter -450 -1.751 -336 -64 -2.602 
Nettorenteudgifter -139 -172 133 2 -176 
Skatter  
Forskudsbeløb -64.298 -113.625 -19.562 -4.448 -201.933 
Afregning vedr. 2000 -184 -450 -1.008 -145 -1.787 
Komm. andel af ind- 
drv. indk.skat.rest. -217 -563 -172 -17 -970 

Afregn. indk.skatte- 
restancer 224 557 182 20 983 

Afregn. vedr. tidl. år -112 -89 -54 1 -254 
Forsk.beløb af  
pens.ordn. 0 -2.425 -152 -48 -2.626 

Selskabsskat 0 -2.847 -708 -55 -3.611 
Grundskyld -4.663 -6.536 -1.606 -203 -13.008 
Ejendomsværdiskat -3.241 -6.427 -524 -166 -10.358 
Andre ejendomsskat. -131 -1.705 -890 -77 -2.803 
Øvr. skatter/afgifter -113 -961 -85 -33 -1.192 
Afregn. skrå skattel. 111 76 0 0 186 
Skatter i alt -72.625 -134.995 -24.580 -5.171 -237.372 
Generelle tilskud -9.436 -28.663 -4.806 181 -42.724 
Finans.underskud 
(- = overskud) -676 1.732 -1.414 -233 -591 

Finansieret ved:  
Afdrag på lån 1.114 4.646 1.793 617 8.170 
Optagne lån -1.883 -8.950 -622 -645 -12.101 
Finansforskydn.(2) 2.116 1.237 23 210 3.586 
Likv.forøgelse (3) 
(- = forbrug) -671 1.334 221 51 935 

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik samt momsoplysninger fra Indenrigsministeriet. 
Noter:  1) Hovedstadens Udviklingsråd er fordelt på amtskommuner, Kbh. og Frb. kommuner 
 2) + 3) Som bilag 9. 
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Bilag 12:        Oversigt over Budget 2001 
Mio. kr. Amts- 

komm. 
Primær- 
komm. 

Kbh’s 
Komm. 

Fr.berg 
Komm. 

Hele 
landet 

Driftsudgifter 91.318 205.109 35.264 5.522  337.213  
Anlægsudgifter 3.177 11.963 1.970 350  17.460  
Bruttoudgifter 94.495 217.072 37.233 5.873  354.673  
Driftsindtægter 17.162 46.728 8.187 1.105 73.182 
Anlægsindtægter 245 2.342 365 18 2.970 
Refusioner 573 25.922 3.777 484 30.756 
Net.udg. ex. moms 76.515 142.080 24.904 4.266 247.765 
Moms drift 3.071 5.379 706 128 9.283 
Moms anlæg 714 1.927 144 74 2.859 
Net.udg. incl. moms 80.300 149.386 25.754 4.468 259.907 
Renteudgifter 263 1.410 583 63 2.319 
Renteindtægter 384 1.297 260 33 1.974 
Nettorenteudgifter -121 113 323 30 345 
Skatter   
Forskudsbeløb -61.343 -108.174 -18.674 -4.210 -192.401 
Afregning vedr. 1999 -2 4 -2 -33 -33 
Komm. andel af ind- 
drv. indk.skat.rest. -104 -219 -85 -25 -434 

Afregn. indk.skatte- 
restancer 99 272 85 17 473 

Afregn. vedr. tidl. år -70 51 23 -2 2 
Forsk.beløb af  
pens.ordn. 0 -1.951 -122 -41 -2.114 

Selsskabsskat 0 -3.511 -821 -54 -4.386 
Grundskyld -4.351 -6.199 -1.435 -189 -12.174 
Ejendomsværdiskat -2.839 -5.449 -390 -142 -8.820 
Andre ejendomsskat. -150 -1.732 -813 -71 -2.765 
Øvr. skatter/afgifter -9 -363 -60 -9 -441 
Afregn. skrå skattel. 209 111 36 0 356 
Skatter i alt -68.561 -127.159 -22.257 -4.760 -222.736 
Generelle tilskud -11.595 -20.076 -4.708 207 -36.173 
HUR -366 0 296 70 0 
Finans.underskud 
(- = overskud) -343 2.263 -592 15 1.343 

Finansieret ved:   
Afdrag på lån 316 2.457 1.424 122 4.318 
Optagne lån -532 -5.595 -100 -125 -6.352 
Finansforskydn.(1) -498 -877 -409 -98 -1.883 
Likv.forøgelse (2) 
(- = forbrug) 61 -2 -1.141 -110 -1.192 

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

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

optagne lån og finansforskydninger. 
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Bilag 13        Oversigt over budget 2002 (1) 
Mio. kr. Amts- 

komm. 
Primær- 
komm. 

Kbh’s 
Komm. 

Fr.berg 
Komm. 

Hele 
landet 

Driftsudgifter 91.491 218.874 37.508 5.968 353.840 
Anlægsudgifter 3.201 12.729 2.500 381 18.812 
Bruttoudgifter 94.692 231.604 40.008 6.349 372.652 
Driftsindtægter -17.975 -45.166 -8.485 -1.222 -72.847 
Anlægsindtægter -207 -3.248 -515 -53 -4.023 
Refusioner -563 -27.684 -4.094 -509 -32.851 
Net.udg. ex. moms 75.947 155.506 26.913 4.565 262.931 
Moms drift 3.134 5.828 936 146 10.043 
Moms anlæg 733 1.829 191 64 2.817 
Net.udg. incl. moms 79.814 163.163 28.040 4.775 275.791 
Renteudgifter 293 1.516 500 76 2.383 
Renteindtægter -387 -1.367 -297 -46 -2.096 
Nettorenteudgifter -95 149 203 30 287 
Skatter 0 0 0 0 0 
Forskudsbeløb -64.303 -113.612 -19.562 -4.450 -201.927 
Afregning vedr. 2000 111 -387 -79 -109 -463 
Komm. andel af ind- 
drv. indk.skat.rest. -88 -227 -76 -25 -416 
Afregn. indk.skatte- 
restancer 106 271 80 17 474 
Afregn. vedr. tidl. år -455 50 4 -3 -403 
Pensionsafgifter  0 -2.621 -152 -49 -2.822 
Selsskabsskat 0 -2.853 -708 -55 -3.616 
Grundskyld -4.671 -6.553 -1.600 -202 -13.026 
Ejendomsværdiskat -3.185 -6.386 -457 -169 -10.197 
Andre ejendomsskat.  -127 -1.723 -875 -80 -2.805 
Øvr. skatter/afgifter  -54 -652 -94 -32 -831 
Afregn. skrå skattel. 137 81 0 0 218 
Skatter i alt -72.528 -134.612 -23.519 -5.155 -235.814 
Generelle tilskud -7.615 -27.666 -5.185 227 -40.240 
Finans.underskud 
(- = overskud) -423 1.034 -462 -124 24 
Finansieret ved: 0 0 0 0 0 
Afdrag på lån 986 2.870 1.416 132 5.404 
Optagne lån -1.452 -5.913 -360 -207 -7.932 
Finansforskydninger (2) 882 1.943 327 149 3.302 
Likv.forøgelse  
(- = forbrug) 8 65 -921 49 -798 
Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik samt momsoplysninger fra Indenrigs- og 

Sundhedsministeriet. 
Noter: 1) Hovedstadens Udviklingsråd er fordelt på amtskommuner, Kbh. og Frb. 

Kommuner 
2) I finansforskydningerne indgår differencen mellem bidraget til momsudlig-
ningsordningen og momsudgifterne 
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Bilag 14        Oversigt over budget 2003 (1) 

Mio. kr. Amts- 
komm. 

Primær- 
komm. 

Kbh’s 
Komm. 

Fr.berg 
Komm. 

Hele 
Landet 

Driftsudgifter 96.689 228.734 40.259 6.249 371.931 
Anlægsudgifter 2.786 12.807 2.824 490 18.907 
Bruttoudgifter 99.475 241.541 43.083 6.739 390.838 
Driftsindtægter -19.079 -46.960 -9.816 -1.239 -77.093 
Anlægsindtægter -153 -2.974 -523 -55 -3.705 
Refusioner -512 -29.645 -4.206 -520 -34.883 
Net.udg. ex. moms 79.731 161.962 28.539 4.925 275.157 
Moms drift 3.638 5.834 1.127 144 10.743 
Moms anlæg 605 1.728 0 106 2.439 
Net.udg. incl. moms 83.974 169.525 29.666 5.174 288.339 
Renteudgifter 330 1.603 421 78 2.431 
Renteindtægter -311 -1.335 -301 -46 -1.993 
Nettorenteudgifter 19 268 120 32 438 
Skatter  
Forskudsbeløb -67.840 -119.365 -20.668 -4.789 -212.662 
Pensionsafgifter  0 -2.089 -139 -43 -2.270 
Selskabsskat 0 -3.639 -1.179 -67 -4.884 
Grundskyld -5.091 -7.188 -1.845 -235 -14.358 
Ejendomsværdiskat -3.367 -6.623 -532 -176 -10.698 
Andre ejendoms- -105 -1.807 -1.077 -92 -3.081 
Øvr. skatter/afgifter  -58 -166 -38 -24 -286 
Afregn. skrå skattel. 126 98 0 0 224 
Skatter i alt -76.334 -140.779 -25.477 -5.424 -248.014 
Generelle tilskud -8.734 -28.435 -5.060 261 -41.967 
Finans.underskud 
(- = overskud) -1.075 579 -751 43 -1.205 

Finansieret ved:  
Afdrag på lån 1.083 2.783 1.266 441 5.574 
Optagne lån -1.597 -5.346 -953 -572 -8.468 
Finansforskydninger 1.410 1.808 432 126 3.775 
Likv.forøgelse  
(- = forbrug) 179 176 7 -38 324 

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik samt momsoplysninger fra Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet. 

Noter: 1) Hovedstadens Udviklingsråd er fordelt på amtskommuner, Kbh. og Frb. 
kommuner 

 2) I finansforskydningerne indgår differencen mellem bidraget til momsudlig-
ningsordningen og momsudgifterne 
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Bilag 15:  
Tabel 1 

Sektoropdelte hovedoversigter 
brutto og netto for regnskab 2002(1) 

Amtskommuner opgjort i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettoudgifter 
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion):    
0. Byudvikling, bolig- og miljø 798.851 -240.918 557.933
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 5.195 -5.196 -1
2. Vejvæsen 4.090.138 -1.628.426 2.461.712
 heraf refusion 0 -4.087 -4.087
3. Undervisning og kultur 11.550.711 -3.595.195 7.955.516
 heraf refusion 0 -21.107 -21.107
4. Sygehusvæsen og sygesikring 58.289.446 -6.474.388 51.815.058
5. Social- og sundhedsvæsen 17.812.705 -10.433.909 7.378.796
 heraf refusion 0 -528.399 -528.399
6. Administration m.v. 4.948.193 -422.953 4.525.240
 heraf refusion 0 -825 -825
 Driftsvirksomhed i alt 97.495.239 -22.800.985 74.694.254
 heraf refusion  -554.418 -554.418
B. Anlægsvirksomhed    
0. Byudvikling, bolig- og miljø 97.092 -96.630 462
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 14 -5.366 -5.352
2. Vejvæsen 640.895 -31.692 609.203
3. Undervisning og kultur 344.935 -22.711 322.224
4. Sygehusvæsen og sygesikring 1.292.539 -91.396 1.201.143
5. Social- og sundhedsvæsen 312.002 -55.429 256.573
6. Administration m.v. 73.758 -8.992 64.766
 Anlægsvirksomhed i alt 2.761.235 -312.216 2.449.019
C. Renter 310.918 -449.749 -138.831
D. Finansforskydninger    
 Forøgelse af likvide aktiver -596.830  -596.830
 Øvrige finansforskydninger 2.345.068 -246.979 2.098.090
 Finansforskydninger i alt 1.748.238 -246.979 1.501.259
E. Afdrag på lån 1.113.929 0 1.113.929
 Sum (A+B+C+D+E) 103.429.558 -23.809.929 79.619.630
F. Finansiering:    
 Forbrug af likvide aktiver  -74.526 -74.526
 Optagne lån (8.63-8.76)  -1.883.346 -1.883.346
 HUR (8.79) 847.023 -847.576 -553
 Tilskud og udligning (8.80-8.86) -7.176 -9.428.616 -9.435.792
 Udligning af moms (8.87 gr. 03) 4.399.404 0 4.399.404
 Skatter (8.90-8.96) -298.670 -72.326.317 -72.624.987
 Finansiering i alt 4.940.581 -84.560.381 -79.619.801
 Balance 108.370.139 -108.370.310 -171
Kilde:  Oplysninger fra Danmarks Statistik.  
Anm: HUR’s udgifter er i bilag 15 fordelt på amter, Kbh. og Frb. 
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Bilag 15:  
Tabel 2 

Sektoropdelte hovedoversigter 
brutto og netto for regnskab 2002 

Primærkommuner opgjort i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettoudgifter 
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion):     
0. Byudvikling, bolig- og miljø 5.537.910 -2.189.028 3.348.882 
 heraf refusion 0 -8.609 -8.609 
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 14.744.824 -17.326.817 -2.581.993 
 heraf refusion 0 0 0 
2. Vejvæsen 6.085.700 -1.772.875 4.312.825 
 heraf refusion 0 -11.074 -11.074 
3. Undervisning og kultur 44.476.795 -5.414.923 39.061.872 
 heraf refusion 0 -112.074 -112.074 
4. Sygehusvæsen og sygesikring 0 0 0 
5. Social- og sundhedsvæsen 133.013.730 -48.582.064 84.431.666 
 heraf refusion 0 -27.838.754 -27.838.754 
6. Administration m.v. 21.732.533 -2.702.109 19.030.424 
 heraf refusion 0 0 0 
 Driftsvirksomhed i alt 225.591.492 -77.987.816 147.603.676 
 heraf refusion  -27.970.511 -27.970.511 
B. Anlægsvirksomhed     
0. Byudvikling, bolig- og miljø 3.417.232 -3.149.822 267.410 
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 2.781.883 -491.290 2.290.593 
2. Vejvæsen 1.163.228 -147.323 1.015.905 
3. Undervisning og kultur 3.363.246 -87.857 3.275.389 
4. Sygehusvæsen og sygesikring 0 0 0 
5. Social- og sundhedsvæsen 2.838.672 -351.099 2.487.573 
6. Administration m.v. 467.717 -53.179 414.538 
 Anlægsvirksomhed i alt 14.031.978 -4.280.570 9.751.408 
C. Renter 1.579.463 -1.751.239 -171.776 
D. Finansforskydninger     
 Forøgelse af likvide aktiver 1.870.642  1.870.642 
 Øvrige finansforskydninger 41.949.223 -40.716.807 1.232.416 
 Finansforskydninger i alt 43.819.865 -40.716.807 3.103.058 
E. Afdrag på lån 4.646.064 0 4.646.064 
 Sum (A+B+C+D+E) 289.668.862 -124.736.432 164.932.430 
F. Finansiering:     
 Forbrug af likvide aktiver  -536.489 -536.489 
 Optagne lån (8.63-8.76)  -8.949.829 -8.949.829 
 HUR (8.79) 0 0 0 
 Tilskud og udligning (8.80-8.86) 9.333.677 -37.996.883 -28.663.206 
 Udligning af moms (8.87 gr. 03) 8.211.964 0 8.211.964 
 Skatter (8.90-8.96) 1.056.228 -136.051.452 -134.995.224 
 Finansiering i alt 18.601.869 -183.534.653 -164.932.784 
 Balance 308.270.731 -308.271.085 -354 
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Bilag 15:  
Tabel 3 

Sektoropdelte hovedoversigter 
brutto og netto for regnskab 2002 

Københavns Kommune / 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettoudgifter 

A. 
Driftsvirksomhed (inkl. refusi-
on):     

0. Byudvikling, bolig- og miljø 1.210.995 -349.985 861.010 
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 4.373.866 -5.205.101 -831.235 
2. Vejvæsen 986.148 -584.404 401.744 
3. Undervisning og kultur 3.551.286 -383.993 3.167.293 

 heraf refusion 0 -19.403 -19.403 
4. Sygehusvæsen og sygesikring 6.564.047 -5.564 6.558.483 
5. Social- og sundhedsvæsen 18.521.720 -6.526.865 11.994.855 

 heraf refusion 0 -4.008.755 -4.008.755 
6. Administration m.v. 3.262.269 -427.526 2.834.742 

 heraf refusion 0 0 0 
 Driftsvirksomhed i alt 38.470.331 -13.483.438 24.986.893 
 heraf refusion  -4.028.158 -4.028.158 

B. Anlægsvirksomhed     
0. Byudvikling, bolig- og miljø 1.053.688 -728.759 324.929 
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 701.729 -11.734 689.995 
2. Vejvæsen 119.576 -6.871 112.705 
3. Undervisning og kultur 335.971 -9.423 326.548 
4. Sygehusvæsen og sygesikring 0 0 0 
5. Social- og sundhedsvæsen 228.232 -2.288 225.944 
6. Administration m.v. 95.748 -6.058 89.690 

 Anlægsvirksomhed i alt 2.534.944 -765.133 1.769.811 
C. Renter 469.461 -336.459 133.002 
D. Finansforskydninger     

 Forøgelse af likvide aktiver 221.818  221.818 
 Øvrige finansforskydninger 322.661 -300.816 21.845 
 Finansforskydninger i alt 544.479 -300.816 243.663 

E. Afdrag på lån 1.793.019 0 1.793.019 
 Sum (A+B+C+D+E) 43.812.233 -14.885.846 28.926.388 

F. Finansiering:     
 Forbrug af likvide aktiver  -962 -962 
 Optagne lån (8.63-8.76)  -622.332 -622.332 
 HUR (8.79) 309.597 -309.799 -202 

 
Tilskud og udligning (8.80-
8.86) 1.411.824 -6.218.276 -4.806.452 

 
Udligning af moms (8.87 gr. 
03) 1.083.833 0 1.083.833 

 Skatter (8.90-8.96) 559.353 -25.139.640 -24.580.287 
 Finansiering i alt 3.364.607 -32.291.010 -28.926.402 
Balance 47.176.841 -47.176.855 -15
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Bilag 15:  
Tabel 4 

Sektoropdelte hovedoversigter 
brutto og netto for regnskab 2002 

Frederiksberg Kommune / 1.000 
kr. Udgifter Indtægter Nettoudgifter 

A. Driftsvirksomhed (inkl. refusi-
on):     

0. Byudvikling, bolig- og miljø 184.478 -82.862 101.616 
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 361.851 -459.118 -97.267 
2. Vejvæsen 212.773 -106.733 106.039 
3. Undervisning og kultur 767.753 -212.906 554.847 

 heraf refusion 0 -2.246 -2.246 
4. Sygehusvæsen og sygesikring 1.278.427 -340 1.278.087 
5. Social- og sundhedsvæsen 2.787.930 -887.777 1.900.153 

 heraf refusion 0 -509.202 -509.202 
6. Administration m.v. 414.493 -31.118 383.375 

 heraf refusion 0 0 0 
 Driftsvirksomhed i alt 6.007.705 -1.780.854 4.226.850 
 heraf refusion  -511.448 -511.448 

B. Anlægsvirksomhed:     
0. Byudvikling, bolig og miljø 60.082 -25.706 34.376 
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 84.745 0 84.745 
2. Vejvæsen 103.733 -1.650 102.083 
3. Undervisning og kultur 71.681 -1.100 70.581 
4. Sygehusvæsen og sygesikring 0 0 0 
5. Social- og sundhedsvæsen 39.912 -455 39.457 
6. Administration m.v. 409 0 409 

 Anlægsvirksomhed i alt 360.562 -28.911 331.651 
C. Renter 66.117 -64.470 1.647 
D. Finansforskydninger:     

 Forøgelse af likvide aktiver 51.397  51.397 
 Øvrige finansforskydninger 212.185 -2.487 209.698 
 Finansforskydninger i alt 263.582 -2.487 261.095 

E. Afdrag på lån  617.391 0 617.391 
 Sum (A + B + C + D + E ) 7.315.358 -1.876.723 5.438.635 

F. Finansiering:     
 Forbrug af likvide aktiver   -228 -228 
 Optagne lån (8.63-8.76)  -645.040 -645.040 
 HUR (8.79) 73.457 -73.505 -48 
 Tilskud og udligning 1.197.564 -1.016.279 181.285 

 Udligning af moms (8.87 gr. 
03) 196.690 0 196.690 

 Skatter (8.90-8.96) 44.936 -5.216.224 -5.171.288 
 Finansiering i alt 1.512.647 -6.951.276 -5.438.629 
 Balance 8.828.004 -8.827.999 5 
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Bilag 15:  
Tabel 5 

Sektoropdelte hovedoversigter 
brutto og netto for regnskab 2001 

Hele landet opgjort i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Nettoudgifter
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion):     
0. Byudvikling, bolig- og miljø 7.732.234 -2.862.793 4.869.441

 heraf refusion -8.609 -8.609
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 19.485.736 -22.996.232 -3.510.496
2. Vejvæsen 11.374.758 -4.092.438 7.282.320

 heraf refusion -15.161 -15.161
3. Undervisning og kultur 60.346.545 -9.607.017 50.739.528

 heraf refusion -154.830 -154.830
4. Sygehusvæsen og sygesikring 66.131.920 -6.480.292 59.651.628
5. Social- og sundhedsvæsen 172.136.085 -66.430.615 105.705.470

 heraf refusion -32.885.110 -32.885.110
6. Administration m.v. 30.357.488 -3.583.706 26.773.782

 heraf refusion -825 -825
 Driftsvirksomhed i alt 367.564.766 -116.053.093 251.511.673
 heraf refusion -33.064.535 -33.064.535

B. Anlægsvirksomhed  
0. Byudvikling, bolig- og miljø 4.628.094 -4.000.917 627.177
1. Forsyningsvirksomheder m.v. 3.568.371 -508.390 3.059.981
2. Vejvæsen 2.027.432 -187.536 1.839.896
3. Undervisning og kultur 4.115.833 -121.091 3.994.742
4. Sygehusvæsen og sygesikring 1.292.539 -91.396 1.201.143
5. Social- og sundhedsvæsen 3.418.818 -409.271 3.009.547
6. Administration m.v. 637.632 -68.229 569.403

 Anlægsvirksomhed i alt 19.688.719 -5.386.830 14.301.889
C. Renter 2.425.959 -2.601.917 -175.958
D. Finansforskydninger  

 Forøgelse af likvide aktiver 1.547.027  1.547.027
 Øvrige finansforskydninger 44.829.137 -41.267.089 3.562.048
 Finansforskydninger i alt 46.376.164 -41.267.089 5.109.075

E. Afdrag på lån 8.170.403  8.170.403
 Sum (A+B+C+D+E) 444.226.011 -165.308.929 278.917.082

F. Finansiering:  
 Forbrug af likvide aktiver -612.206 -612.206
 Optagne lån (8.63-8.76) -12.100.547 -12.100.547
 HUR (8.79) 1.230.077 -1.230.880 -803
 Tilskud og udligning (8.80-8.86) 11.935.889 -54.660.054 -42.724.165
 Udligning af moms (8.87 gr. 03) 13.891.891 0 13.891.891
 Skatter (8.90-8.96) 1.361.847 -238.733.633 -237.371.786
 Finansiering i alt 28.419.704 -307.337.320 -278.917.616
 Balance 472.645.715 -472.646.249 -534

Kilde: Oplysninger fra Danmarks Statistik. 
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Bilag 16: 
Tabel 1 

Realvæksten i driftsudgifterne fra budget 
2002 til regnskab 2002 for amtskommuner 

Mio.kr. Udgiftsvækst Indtægtsvækst Nettoudgiftsvækst 
 (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) 
Byudvikling,bolig 
og miljø m.m. -40,4 -4,8 28,9 13,6 -69,3 -11,1 

Forsyningsvirk. 2,5 94,2 2,5 94,2 0,0 - 
Vejvæsen 101,9 2,6 133,9 9,0 -32,0 -1,3 
Undervisning og 
kultur 587,2 5,4 513,4 16,7 73,8 0,9 

Sygehusvæsen 3.865,0 7,1 2.242,9 53,0 1.622,1 3,2 
Social- og sund-
hed 2.047,6 13,0 1.181,8 12,8 865,8 13,3 

Administration -559,2 -10,2 159,5 60,5 -718,7 -13,7 
I alt 6.004,5 6,6 4.262,9 23,0 1.741,7 2,4 

 

 

Bilag 16: 
Tabel 2 

Realvæksten i anlægsudgifterne fra budget 
2002 til regnskab 2002 for amtskommuner 

Mio.kr. Udgiftsvækst Indtægtsvækst Nettoudgiftsvækst 
 (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) 
Byudvikling,bolig 
og miljø m.m. 10,5 12,1 46,3 92,1 -35,8 -98,7 
Forsyningsvirk. 0,0 - 5,4 - -5,4 - 
Vejvæsen -91,4 -12,5 25,7 428,2 -117,1 -16,1 
Undervisning og 
kultur -32,1 -8,5 22,7 - -54,8 -14,5 
Sygehusvæsen -296,2 -18,6 17,2 23,2 -313,4 -20,7 
Social- og sund-
hed -12,7 -3,9 19,1 52,4 -31,7 -11,0 
Administration -18,3 -19,9 -31,0 -77,5 12,7 24,3 
I alt -440,2 -13,7 105,4 50,9 -545,5 -18,2 
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Bilag 16: 
Tabel 3 

Realvæksten i driftsudgifterne fra budget 
2002 til regnskab 2002 for primærkommu-
ner 

Mio.kr. Udgiftsvækst Indtægtsvækst Nettoudgiftsvækst 
 (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) 
Byudvikling,bolig 
og miljø m.m. -14,2 -0,3 214,1 10,8 -228,3 -6,4 
Forsyningsvirk. -226,5 -1,5 22,0 0,1 -248,5 10,6 
Vejvæsen 343,7 6,0 318,3 21,9 25,4 0,6 
Undervisning og 
kultur 1.762,2 4,1 1.116,6 26,0 645,6 1,7 
Social- og sund-
hed 4.873,4 3,8 2.920,7 6,4 1.952,7 2,4 
Administration -21,1 -0,1 546,6 25,4 -567,7 -2,9 
I alt 6.717,4 3,1 5.138,1 7,1 1.579,3 1,1 

 

 

Bilag 16: 
Tabel 4 

Realvæksten i anlægsudgifterne fra budget 
2002 til regnskab 2002 for primærkommu-
ner 

Mill. kr. Udgiftsvækst Indtægtsvækst Nettoudgiftsvækst 
 mio.kr. pct. mio.kr. pct. mio.kr. pct. 
Byudvikling,bolig 
og miljø m.m. 926,7 37,2 611,2 24,1 315,6 -655,1 
Forsyningsvirk. -320,8 -10,3 215,5 78,2 -536,3 -19,0 
Vejvæsen 1,1 0,1 76,3 107,3 -75,1 -6,9 
Undervisning og 
kultur -11,9 -0,4 78,1 801,2 -90,0 -2,7 
Social- og sund-
hed 641,8 29,2 28,0 8,7 613,8 32,8 
Administration 65,6 16,3 23,3 78,1 42,3 11,4 
I alt 1.302,5 10,2 1.032,3 31,8 270,2 2,9 
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Bilag 16: 
Tabel 5 

Realvæksten i driftsudgifterne fra budget 
2002 til regnskab 2002 for Københavns 
Kommune 

Mio.kr. Udgiftsvækst Indtægtsvækst Nettoudgiftsvækst 
 (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) 
Byudvikling,bolig 
og miljø m.m. 71,5 6,3 57,8 19,8 13,7 1,6 
Forsyningsvirk. 774,9 21,5 903,7 21,0 -128,7 18,3 
Vejvæsen 35,1 3,7 22,3 4,0 12,8 3,3 
Undervisning og 
kultur 153,3 4,5 111,4 40,9 41,9 1,3 
Sygehusvæsen 66,7 1,0 -9,3 -62,7 76,0 1,2 
Social- og sund-
hed -207,3 -1,1 -316,9 -4,6 109,6 0,9 
Administration 68,4 2,1 135,1 46,2 -66,7 -2,3 
I alt 962,7 2,6 904,0 7,2 58,7 0,2 

 

 

Bilag 16: 
Tabel 6 

Realvæksten i anlægsudgifterne fra budget 
2002 til regnskab 2002 for Københavns 
Kommune  

Mio.kr. Udgiftsvækst Indtægtsvækst Nettoudgiftsvækst 
 (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) 
Byudvikling,bolig 
og miljø m.m. 12,6 1,2 219,3 43,1 -206,7 -38,9 
Forsyningsvirk. 40,0 6,1 5,7 95,6 34,3 5,2 
Vejvæsen 12,5 11,6 6,9 - 5,6 5,2 
Undervisning og 
kultur 67,3 25,1 9,4 - 57,9 21,6 
Sygehusvæsen 0,0 - 0,0 - 0,0 - 
Social- og sund-
hed -27,0 -10,6 2,3 - -29,3 -11,5 
Administration -70,9 -42,5 6,1 - -76,9 -46,2 
I alt 34,6 1,4 249,7 48,4 -215,1 -10,8 
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Bilag 16: 
Tabel 7 

Realvæksten i driftsudgifterne fra budget 
2002 til regnskab 2002 for Frederiksberg 
Kommune 

Mio.kr. Udgiftsvækst Indtægtsvækst Nettoudgiftsvækst 
 (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) 
Byudvikling,bolig 
og miljø m.m. 

2,0 1,1 4,9 6,3 -2,9 -2,8 

Forsyningsvirk. -37,9 -9,5 2,3 0,5 -40,2 70,4 
Vejvæsen 10,9 5,4 9,4 9,7 1,4 1,4 
Undervisning og 
kultur 

-14,5 -1,9 -0,4 -0,2 -14,1 -2,5 

Sygehusvæsen 19,8 1,6 -0,3 -43,2 20,1 1,6 
Social- og sund-
hed 43,4 1,6 29,0 3,4 14,4 0,8 

Administration 16,4 4,1 4,9 18,6 11,6 3,1 
I alt 40,2 0,7 49,9 2,9 -9,7 -0,2 

 

Bilag 16: 
Tabel 8 

Realvæksten i anlægsudgifterne fra budget 
2002 til regnskab 2002 for Frederiksberg 
Kommune  

Mio.kr. Udgiftsvækst Indtægtsvækst Nettoudgiftsvækst 
 (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) 
Byudvikling,bolig 
og miljø m.m. 

-31,4 -34,3 -25,6 -49,9 -5,8 -14,4 

Forsyningsvirk. -27,1 -24,3 0,0 - -27,1 -24,3 
Vejvæsen -8,6 -7,6 1,7 - -10,2 -9,1 
Undervisning og 
kultur 

23,6 49,2 1,1 - 22,5 46,9 

Sygehusvæsen 0,0 - 0,0 - 0,0 - 
Social- og sund-
hed 

30,8 337,1 -1,1 -70,8 31,9 421,1 

Administration -7,7 -95,0 0,0 - -7,7 -95,0 
I alt -20,4 -5,4 -24,0 -45,3 3,6 1,1 
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Bilag 16: 
Tabel 9 

Realvæksten i driftsudgifterne fra budget 
2002 til regnskab 2002 for hele landet 

Mio.kr. Udgiftsvækst Indtægtsvækst Nettoudgiftsvækst 
 (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) 
Byudvikling,bolig 
og miljø m.m. 

18,8 0,2 305,6 12,0 -286,8 -5,6 

Forsyningsvirk. 513,0 2,7 930,5 4,2 -417,4 13,5 
Vejvæsen 491,6 4,5 483,9 13,4 7,6 0,1 
Undervisning og 
kultur 2.488,3 4,3 1.741,0 22,1 747,3 1,5 

Sygehusvæsen 3.951,4 6,4 2.233,3 52,6 1.718,1 3,0 
Social- og sund-
hed 

6.757,1 4,1 3.814,5 6,1 2.942,5 2,9 

Administration -495,4 -1,6 846,1 30,9 -1.341,5 -4,8 
I alt 13.724,8 3,9 10.354,9 9,8 3.369,9 1,4 

 

Bilag 16: 
Tabel 10 

Realvæksten i anlægsudgifterne fra budget 
2002 til regnskab 2002 for hele landet  

Mio.kr. Udgiftsvækst Indtægtsvækst Nettoudgiftsvækst 
 (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) 
Byudvikling,bolig 
og miljø m.m. 

918,5 24,8 851,2 27,0 67,3 12,0 

Forsyningsvirk. -307,9 -7,9 226,6 80,4 -534,5 -14,9 
Vejvæsen -86,4 -4,1 110,5 143,4 -196,9 -9,7 
Undervisning og 
kultur 47,0 1,2 111,3 1.142,1 -64,3 -1,6 

Sygehusvæsen -296,2 -18,6 17,2 23,2 -313,4 -20,7 
Social- og sund-
hed 632,9 22,7 48,2 13,3 584,7 24,1 

Administration -31,3 -4,7 -1,6 -2,3 -29,7 -5,0 
I alt 876,5 4,7 1.363,4 33,9 -486,9 -3,3 
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Bilag 17: 
Tabel 1 

Realvæksten i driftsudgifterne fra regnskab 
2001 til regnskab 2002 for amtskommuner 

Mio.kr. Udgiftsvækst Indtægtsvækst Nettoudgiftsvækst 

 (mio.kr) (i 
pct.) (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) 

Byudvikling,bolig 
og miljø m.m. 

15,0 1,9 -7,8 -3,1 22,8 4,3 

Forsyningsvirk. -5,3 -50,5 -4,6 -46,8 -0,7 -100,1 
Vejvæsen 14,6 0,4 41,4 2,6 -26,8 -1,1 
Undervisning og 
kultur 

346,9 3,1 179,6 5,3 167,4 2,1 

Sygehusvæsen 2.989,5 5,4 1.539,6 31,2 1.449,9 2,9 
Social- og sundhed -3.751,7 -17,4 623,0 6,4 -4.374,7 -37,2 
Administration 315,0 6,8 3,8 0,9 311,2 7,4 
I alt -76,0 -0,1 2.374,9 11,6 -2.450,9 -3,2 

 

Bilag 17: 
Tabel 2 

Realvæksten i anlægsudgifterne fra regn-
skab 2001 til regnskab 2002 for amtskom-
muner 

Mio.kr. Udgiftsvækst Indtægtsvækst Nettoudgiftsvækst 
 (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) 
Byudvikling,bolig 
og miljø m.m. 

18,3 23,2 -4,0 -4,0 22,3 -102,1 

Forsyningsvirk. 0,0 13,9 5,4 - -5,4 -43.654,7 
Vejvæsen -0,1 0,0 -7,9 -19,9 7,8 1,3 
Undervisning og 
kultur 

-108,1 -23,9 15,7 222,3 -123,8 -27,8 

Sygehusvæsen -129,5 -9,1 -28,8 -23,9 -100,7 -7,7 
Social- og sundhed -72,1 -18,8 -66,8 -54,6 -5,3 -2,0 
Administration 32,5 78,9 -15,5 -63,2 48,0 286,3 
I alt -259,0 -8,6 -101,8 -24,6 -157,2 -6,0 
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Bilag 17: 
Tabel 3 

Realvæksten i driftsudgifterne fra regnskab 
2001 til regnskab 2002 for primærkommu-
ner 

Mio.kr. Udgiftsvækst Indtægtsvækst Nettoudgiftsvækst 
 (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) 
Byudvikling,bolig 
og miljø m.m. 81,0 1,5 -40,6 -1,8 121,6 3,8 
Forsyningsvirk. -437,7 -2,9 -380,4 -2,1 -57,3 2,3 
Vejvæsen 125,0 2,1 196,6 12,5 -71,7 -1,6 
Undervisning og 
kultur 1.146,5 2,6 299,1 5,8 847,4 2,2 
Social- og sundhed 5.239,6 4,1 -1.924,5 -3,8 7.164,1 9,3 
Administration 350,3 1,6 28,9 1,1 321,4 1,7 
I alt 6.504,7 3,0 -1.820,8 -2,3 8.325,4 6,0 

 

Bilag 17: 
Tabel 4 

Realvæksten i anlægsudgifterne fra regn-
skab 2001 til regnskab 2002 for primær-
kommuner 

Mio.kr. Udgiftsvækst Indtægtsvækst Nettoudgiftsvækst 
 (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) 
Byudvikling,bolig 
og miljø m.m. 

-168,5 -4,7 159,8 5,3 -328,2 -55,1 

Forsyningsvirk. -19,7 -0,7 82,2 20,1 -101,9 -4,3 
Vejvæsen -64,2 -5,2 28,6 24,1 -92,8 -8,4 
Undervisning og 
kultur 

-128,1 -3,7 -21,2 -19,4 -106,9 -3,2 

Social- og sundhed 345,4 13,9 170,1 94,0 175,3 7,6 
Administration -169,8 -26,6 -47,0 -46,9 -122,9 -22,9 
I alt -204,9 -1,4 372,5 9,5 -577,5 -5,6 
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Bilag 17: 
Tabel 5 

Realvæksten i driftsudgifterne fra regnskab 
2001 til regnskab 2002 for Københavns 
Kommune 

Mio.kr. Udgiftsvækst Indtægtsvækst Nettoudgiftsvækst 
 (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) 
Byudvikling,bolig 
og miljø m.m. 

54,7 4,7 -1.693,6 -82,9 1.748,3 -197,0 

Forsyningsvirk. -392,4 -8,2 -338,9 -6,1 -53,5 6,9 
Vejvæsen -10,3 -1,0 15,9 2,8 -26,2 -6,1 
Undervisning og 
kultur 

62,4 1,8 -45,6 -10,6 108,0 3,5 

Sygehusvæsen 221,3 3,5 -8,5 -60,4 229,8 3,6 
Social- og sundhed -1.017,3 -5,2 -855,4 -11,6 -162,0 -1,3 
Administration 239,7 7,9 100,1 30,6 139,6 5,2 
I alt -842,0 -2,1 -2.826,1 -17,3 1.984,1 8,6 

 

Bilag 17: 
Tabel 6 

Realvæksten i anlægsudgifterne fra regn-
skab 2001 til regnskab 2002 for Køben-
havns Kommune  

Mio.kr. Udgiftsvækst Indtægtsvækst Nettoudgiftsvækst 
 (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) 
Byudvikling,bolig 
og miljø m.m. 

288,6 37,7 292,9 67,2 -4,3 -1,3 

Forsyningsvirk. 115,1 19,6 -29,3 -71,4 144,5 26,5 
Vejvæsen 28,9 31,8 -3,4 -33,0 32,3 40,1 
Undervisning og 
kultur 

19,0 6,0 9,4 - 9,6 3,0 

Sygehusvæsen 0,0 - 0,0 - 0,0 - 
Social- og sundhed -11,0 -4,6 -7,4 -76,3 -3,6 -1,6 
Administration 81,3 560,9 5,0 490,4 76,2 566,2 
I alt 521,9 25,9 267,3 53,7 254,6 16,8 
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Bilag 17: 
Tabel 7 

Realvæksten i driftsudgifterne fra regnskab 
2001 til regnskab 2002 for Frederiksberg 
Kommune 

Mio.kr. Udgiftsvækst Indtægtsvækst Nettoudgiftsvækst 
 (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) 
Byudvikling,bolig 
og miljø m.m. 

2,6 1,4 8,6 11,5 -6,0 -5,5 

Forsyningsvirk. -14,5 -3,9 43,2 10,4 -57,7 145,6 
Vejvæsen 4,6 2,2 11,8 12,5 -7,3 -6,4 
Undervisning og 
kultur 

26,3 3,6 8,0 3,9 18,3 3,4 

Sygehusvæsen 55,7 4,6 -0,3 -47,2 56,0 4,6 
Social- og sundhed 86,0 3,2 57,6 6,9 28,4 1,5 
Administration 7,9 2,0 6,3 25,3 1,7 0,4 
I alt 168,6 2,9 135,1 8,2 33,5 0,8 

 

Bilag 17: 
Tabel 8 

Realvæksten i anlægsudgifterne fra regn-
skab 2001 til regnskab 2002 for Frederiks-
berg Kommune  

Mio.kr. Udgiftsvækst Indtægtsvækst Nettoudgiftsvækst 
 (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) 
Byudvikling,bolig 
og miljø m.m. 

-77,6 -56,4 -38,7 -60,1 -38,9 -53,1 

Forsyningsvirk. 36,3 74,9 0,0 - 36,3 74,9 
Vejvæsen 62,4 151,1 0,5 46,2 61,9 154,1 
Undervisning og 
kultur 

-13,5 -15,9 -6,6 -85,8 -6,9 -8,9 

Sygehusvæsen 0,0 - 0,0 - 0,0 - 
Social- og sundhed -20,6 -34,1 0,2 92,0 -20,9 -34,6 
Administration 0,2 62,0 0,0 - 0,2 62,0 
I alt -12,9 -3,5 -44,6 -60,7 31,7 10,6 
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Bilag 17: 
Tabel 9 

Realvæksten i driftsudgifterne fra regnskab 
2001 til regnskab 2002 for hele landet 

Mio.kr. Udgiftsvækst Indtægtsvækst Nettoudgiftsvækst 
 (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) 
Byudvikling,bolig 
og miljø m.m. 

159,1 2,1 -1.729,5 -37,7 1.888,6 63,4 

Forsyningsvirk. -830,1 -4,1 -657,6 -2,8 -172,5 5,2 
Vejvæsen 136,9 1,2 266,4 7,0 -129,5 -1,7 
Undervisning og 
kultur 

1.617,6 2,8 443,3 4,8 1.174,3 2,4 

Sygehusvæsen 3.219,9 5,1 1.526,0 30,8 1.693,9 2,9 
Social- og sundhed 681,7 0,4 -2.051,6 -3,0 2.733,3 2,7 
Administration 932,5 3,2 141,6 4,1 790,9 3,0 
I alt 5.917,6 1,6 -2.061,4 -1,7 7.979,0 3,3 

 

Bilag 17: 
Tabel 10 

Realvæksten i anlægsudgifterne fra regn-
skab 2001 til regnskab 2002 for hele landet  

Mio.kr. Udgiftsvækst Indtægtsvækst Nettoudgiftsvækst 
 (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) (mio.kr) (i pct.) 
Byudvikling,bolig 
og miljø m.m. 

65,2 1,4 413,4 11,5 -348,2 -35,7 

Forsyningsvirk. 135,1 3,9 58,7 13,1 76,4 2,6 
Vejvæsen 27,8 1,4 17,9 10,6 9,8 0,5 
Undervisning og 
kultur 

-227,5 -5,2 -2,6 -2,1 -224,9 -5,3 

Sygehusvæsen -130,9 -9,2 -28,9 -24,0 -102,0 -7,8 
Social- og sundhed 244,0 7,7 96,2 30,7 147,8 5,2 
Administration -55,3 -8,0 -57,3 -45,7 2,0 0,4 
I alt 58,4 0,3 497,4 10,2 -439,0 -3,0 
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