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Penge afsat til velfærd ender i kommunekassen – og det er 

budgetlovens skyld 

Budgetloven straffer kommuner og regioner økonomisk, hvis de kommer til at sprænge budgettet. 

Derfor tør størstedelen af kommunerne ikke bruge alle de penge der er afsat til velfærd – af frygt 

for at få færre næste år. Det betød samlet set, at 2,9 mia.kr. røg i kommunekasserne i 2020, frem for 

at sikre et ordentligt serviceniveau. Omregnet til service, ville man for 2,9 mia.kr. fx kunne have 

købt en ekstra times rengøring til alle i hjemmeplejen – om ugen – i hele 2020. 

 77 ud af 98 kommuner bruger færre penge på service i 2020 end aftalt. Dvs. næsten firs procent. 

 I Gribskov og Ikast kommuner bruger man mere end 2.300 kr. mindre pr. borger, end 

budgetteret. Det svarer til ca. 95 mio.kr. i alt i begge kommuner, eller ca. 5 procent af de 

samlede udgifter til velfærd. 

Tabel 1 Over-/underforbrug i det Danmark 2020 

Kommune 

Over/under-forbrug  

2020 (mio.kr.) 

Pct. af service- 

rammen 

Pr borger  

(kr.) 

Albertslund -24,3 -1,5 -884 

Allerød 8,3 0,7 322 

Assens -3,4 -0,2 -82 

Ballerup -4,6 -0,2 -94 

Billund -11,0 -0,9 -415 

Bornholm -32,3 -1,7 -818 

Brøndby -39,9 -2,0 -1.135 

Brønderslev -17,0 -1,0 -469 

Dragør -0,6 -0,1 -40 

Egedal 31,2 1,6 719 

Esbjerg -5,6 -0,1 -49 

Fanø 6,0 3,5 1.716 

Favrskov -27,3 -1,3 -565 

Faxe 27,9 1,7 761 

Fredensborg 24,6 1,2 600 

Fredericia -56,5 -2,4 -1.100 

Frederiksberg 48,5 1,2 466 

Frederikshavn -30,1 -1,1 -507 
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Frederikssund -23,5 -1,1 -517 

Furesø -8,4 -0,4 -205 

Faaborg-Midtfyn -15,2 -0,6 -294 

Gentofte 30,1 0,9 403 

Gladsaxe -39,2 -1,1 -567 

Glostrup -10,2 -0,9 -438 

Greve -21,8 -1,0 -431 

Gribskov -95,4 -4,9 -2.320 

Guldborgsund -6,9 -0,2 -114 

Haderslev -97,4 -3,8 -1.754 

Halsnæs -67,1 -4,2 -2.128 

Hedensted -11,4 -0,6 -245 

Helsingør 12,1 0,4 192 

Herlev 22,8 1,5 787 

Herning -98,0 -2,7 -1.096 

Hillerød -32,8 -1,4 -640 

Hjørring -53,7 -1,8 -832 

Holbæk -21,3 -0,7 -297 

Holstebro -86,1 -3,4 -1.468 

Horsens -47,6 -1,2 -521 

Hvidovre -1,5 -0,1 -29 

Høje-Taastrup -16,6 -0,6 -327 

Hørsholm 16,9 1,5 679 

Ikast-Brande -95,6 -5,4 -2.309 

Ishøj -26,0 -2,0 -1.129 

Jammerbugt -7,2 -0,4 -187 

Kalundborg -15,7 -0,7 -324 

Kerteminde 12,0 1,1 505 

Kolding -161,6 -4,0 -1.738 

København -113,8 -0,4 -180 

Køge -28,3 -1,0 -462 

Langeland 12,8 1,8 1.033 

Lejre -43,6 -3,5 -1.551 

Lemvig -19,3 -2,0 -981 

Lolland -2,5 -0,1 -61 

Lyngby-Taarbæk -80,3 -2,9 -1.433 

Læsø -34,0 -21,3 -19.121 

Mariagerfjord -10,9 -0,6 -261 

Middelfart -20,5 -1,3 -525 

Morsø -18,1 -1,7 -896 

Norddjurs -32,5 -1,9 -880 

Nordfyns -11,1 -0,8 -373 
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Nyborg -50,3 -3,4 -1.575 

Næstved -2,5 -0,1 -31 

Odder 29,3 3,1 1.281 

Odense -73,4 -0,9 -359 

Odsherred -0,7 0,0 -21 

Randers -54,7 -1,3 -558 

Rebild 8,0 0,6 262 

Ringkøbing-Skjern -59,3 -2,3 -1.051 

Ringsted -32,5 -2,0 -934 

Roskilde 18,5 0,5 210 

Rudersdal -29,8 -1,1 -527 

Rødovre -15,2 -0,7 -372 

Samsø -7,6 -3,5 -2.078 

Silkeborg -126,4 -3,1 -1.335 

Skanderborg -78,8 -2,9 -1.249 

Skive -55,0 -2,6 -1.204 

Slagelse 12,2 0,3 154 

Solrød -12,9 -1,3 -553 

Sorø -24,7 -1,9 -827 

Stevns 3,4 0,3 149 

Struer -15,3 -1,6 -731 

Svendborg 5,8 0,2 100 

Syddjurs 6,3 0,3 147 

Sønderborg -47,2 -1,4 -637 

Thisted -3,2 -0,2 -73 

Tønder -42,1 -2,4 -1.132 

Tårnby -10,4 -0,5 -244 

Vallensbæk -22,3 -2,8 -1.351 

Varde -47,8 -2,2 -959 

Vejen -59,3 -3,1 -1.386 

Vejle -85,1 -1,8 -731 

Vesthimmerlands -0,4 0,0 -10 

Viborg -108,8 -2,7 -1.125 

Vordingborg 9,9 0,5 218 

Ærø -3,1 -0,9 -516 

Aabenraa -24,7 -0,9 -420 

Aalborg 18,3 0,2 84 

Aarhus -424,6 -3,0 -1.215 
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Sådan har vi gjort 

Data er baseret på kommunernes regnskaber for 2020, tilgængelige via Danmarks Statistik. 

Serviceudgifterne er afgrænset på baggrund af Indenrigsministeriets budgetvejledning. Niveauet pr. 

borger er beregnet på baggrund af folketallet i 3. kvartal 2020, Danmarks Statistik FOLK1A. 


