
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orientering til kommuner om kriterier og hensyn ved for-

deling af særtilskud efter § 17 for 2015 

1. Indledning 

Efter § 17 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder Øko-

nomi- og Indenrigsministeren årligt tilskud til kommuner med områder i kommunen 

med en høj andel af borgere med sociale problemer. Tilskuddet fordeles efter konkre-

te ansøgninger. Dog kan en del af puljen anvendes til kommuner, som indgår en fler-

årig udviklingsaftale med ministeriet. 

 

Der er indkommet 39 ansøgninger til puljen for 2015. 33 kommuner har fået tildelt 

særtilskud efter § 17. Der er i alt fordelt 413,3 mio. kr. og hele puljen er blevet fordelt.  

 

Det bemærkes, at der i puljen for 2014 indgik et overført restbeløb fra 2013, men at 

der ikke tilsvarende har været et restbeløb at overføre til 2015. Det fordelte beløb for 

2015 er på den baggrund 38,0 mio. kr. mindre end i 2014. 

2. Særtilskudspuljen for 2015  

Med virkning fra 2013 er der indført en social særtilskudspulje på årligt 400 mio. kr. 

Puljen reguleres årligt for pris- og lønudvikling i den kommunale sektor og udgør for 

2015 413,3 mio. kr. Heraf indgår 111,7 mio. kr. i udviklingspartnerskaber med Køben-

havns og Køge Kommuner og 73,5 mio. kr. er reserveret til udviklingspartnerskaber 

under indgåelse med Aarhus og Vejle Kommuner. Der er således 228,1 mio. kr. til 

fordeling for 2015.    

 

I tilknytning til tilskudsudmeldingen ultimo juni måned har ministeriet skrevet ud til 

kommunerne og på et overordnet niveau gjort rede for de forhold, som der bl.a. ville 

blive lagt vægt på ved fordelingen af rammen. Det fremgik af brevet, at der ved vurde-

ringen af kommunernes ansøgninger ville blive lagt vægt på bl.a. følgende: 

 

 at de udsatte områder i kommunen har en høj andel af borgere uden bolig, 

med psykisk sygdom, problemer med misbrug mv., lav indkomst, høj arbejds-

løshed, mange på førtidspension og kriminalitetsproblemer. 

 at denne type problemer er til stede i et større og koncentreret omfang.  

 

De påpegede kendetegn har - ud fra forskellige vinkler – det formål at pege på nogle 

særlige udsatte områder, hvor de sociale problemer er af en vis koncentration og om-

fang. Udpegningen sker på sogneniveau.  
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3. Konkretisering af kriterier  

Der er opstillet 3 hovedkriterier, som kommunen skal opfylde for at være berettiget til 

tilskud: 

 

 Sognet opfylder 6 ud af 8 sociale kriterier  

 Sognet har mere end 2.800 indbyggere, som bor til leje i 2014 

 Andelen af indbyggere i sognet, som bor til leje i 2014, er højere end 45 pct. 

 

De to sidste kriterier afspejler et krav om en vis størrelse af området/sognet, der er 

præget af sociale problemer.  

 

De 8 sociale kriterier er opgjort på sogneniveau for at identificere hvilke sogne, der har 

en overrepræsentation af borgere med psykisk sygdom, problemer med misbrug, lav 

indkomst, høj arbejdsløshed, mange på førtidspension og kriminalitetsproblemer. De 

sociale kriterier er følgende: 

 

 Andelen af arbejdsstyrken, der er ledige og bor til leje 

 Andelen af 18-64-årige, som er ”person med lav indkomst” 

 Andelen af 18-64-årige, der er førtidspensionister og bor til leje 

 Andelen af 15-60-årige, der er kriminelle 

 Andelen af indbyggere, der er psykisk syge 

 Andelen af indbyggere, der er bosat i alment boligbyggeri 

 Andelen af 18+-årige, der er i behandling for stofmisbrug 

 Andelen af 18+-årige, der er i offentligt finansieret behandling for alkoholmis-

brug 

 

4. Konklusion vedrørende fordeling af tilskud 

I fordelingen af tilskud efter § 17 indgår, om kommunen, som har ansøgt puljen, har 

mindst 1 sogn, som opfylder de tre førnævnte hovedkriterier, og om kommunen har 

beskrevet en eller flere indsatser, der enten er igangsat eller som ønskes igangsat, for 

at dæmme op for de sociale problemer i de udsatte områder. 

 

I enkelte tilfælde er der særlige vilkår i forhold til anvendelse af datagrundlag på sog-

neniveau, og hvis kommunen i ansøgningen har kvalificeret sociale problemstillinger i 

delområder af et sogn, og har en indsats i området, indgår dette også i fordelingen af 

tilskud.  

 

 


