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Overblik: Regeringens besparelser og fordelinger 
 

Regeringens politik øger  
opdelingen af Danmark  

 

Regeringen har sammen med Liberal Alliance, de Konservative og Dansk Folkeparti indgået af-

tale om finanslov for 2016. Finansloven indeholder bl.a. besparelser på kommuner og stat via 

det såkaldte omprioriteringsbidrag og besparelser på kontanthjælpen. Samtidig har Regeringen 

og aftalepartierne sænket registreringsafgiften, fastfrosset grundskylden og genindført hånd-

værkerfradraget i en ny version. Alle tre tiltag er noget som især kommer de rigeste til gode, 

men det er ikke de rige der betaler besparelserne. Samlet rammer de politiske aftaler skævt og 

øger opdelingen af Danmark. 

af chefanalytiker Jens Sand Kirk, chefanalytiker Frederik I. Pedersen  

og analysechef Jonas Schytz Juul  27. december 2015 

Analysens hovedkonklusioner 

• Tager man højde for ekstraudgifter til asyl og at niveauet for det offentlige forbrug i 2015 
er nedjusteret, så lander realvæksten i det offentlige forbrug på minus 0,1 pct. i 2016. 

• Finansministeriets skønner, at omprioriteringsbidraget er en besparelse i 2019 på 7,5 mia. 
kr. Det kommer til at koste alle kommuner mio. af kroner og der er risiko for, at det koster 
både kommunalt og statslige ansatte i samtlige kommuner. 

• Regeringen har indført et kontanthjælpsloft, som bl.a. kommer til at ramme kontant-
hjælpsmodtagere, der modtager boligstøtte. De kommuner med de højeste andele er i de 
store byer, vestegnskommunerne, Sønderjylland, Vestsjælland og Lolland. 

• Grundskylden fastfryses for ejerboliger i 2016 og giver en skattelettelse på ca. 755 mio. kr. 
Samlet er der tale om 8 mio. kr. til de 10 kommuner, der får mindst ud af det tilsammen. 
Det er kommuner som Brønderslev, Billund og Haderslev. Modsat får boligejerne i Gentof-
te mere end tre gange så meget, som de 10 kommuner, hvor boligejerne får mindst. De 
kan se frem til 28 mio. kr.  

• Ser man på en geografisk opdeling af, hvem der har brugt håndværkerfradraget så er der 
relative høje andele af indbyggerne nord for København, som har benyttet fradraget.  

• Købere af de allerdyreste biler får glæde af ændringen i registreringsafgiften, mens det slet 
ingen forskel gør, for købere af mikrobiler.  
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Regeringens førte politik 

I det følgende er der set på det offentlige forbrug og derefter på, hvordan omprioriteringsbidraget, kon-

tanthjælpsloftet, grundskyld, håndværkerfradraget og registreringsafgiften bliver fordelt geografisk.  

 

Det offentlige forbrug 

Den udmeldte realvækst (fra ’Økonomisk Redegørelse’ december 2015) for det offentlige forbrug 2016 

lyder på 0,8 pct., hvilket er relativt højt i forhold til det der var udmeldt. I ’Økonomisk Redegørelse’ fra 

august var det f.eks. kun 0,1 pct., mens det i ‘Budgetoversigt 3’ fra september var på 0,3 pct. 

 

Realvæksten på 0,8 pct. i 2016 er imidlertid trukket af to forhold: 

1. Niveauet for det offentlige forbrug i 2015 er nedjusteret med 3 mia. kr. i 2015 siden augustre-

degørelsen. 

2. Ekstraudgifter til asyl på 1½ mia. kr. 

 

Renser man for disse to forhold og anvendes det seneste prisskøn, så ender realvæksten på minus 0,1 

pct. i 2016. Det fremgår af tabel 1.  

 

Tabel 1. Minusvækst i det offentlige forbrug  

 
2015 2016 2015 2016 

 
nominel værdi Realvækst 

‘Økonomisk Redegørelse’ august 523,2 531,1 1,4 0,1 

‘Budgetoversigt 3’ 522,2 531,1 1,2 0,3 

‘Økonomisk Redegørelse’ december 520,2 530,9 0,8 0,8 

Renset for lavere 2015-niveau og ekstra asyl 2016 523,2 529,4 1,4 -0,1 

Kilde: AE pba. Finansministeriet 

 

Det der på overfladen ligner en realvækst i det offentlige forbrug dækker altså reelt over noget der lig-

ner nulvækst for den klassiske offentlige service. 

 

Omprioriteringsbidrag er en besparelse i alle kommuner 

Regeringen har sammen Liberal Alliance, de Konservative og Dansk Folkeparti indgået en finanslov, 

som det såkaldte omprioriteringsbidrag er en del af. Omprioriteringsbidraget består af 1 pct. om året i 

det kommunale udgiftsloft fra 2016 til 2019. Derudover består det ligeledes af alle større statslige 

driftsområder, som omfattes af et årligt omprioriteringsbidrag på 2 pct. fra 2016.  

 
Den ene procent, som skal spares i kommunerne i 2016, svarer til 2,4 mia. kr. I 2016 er det aftalt, at der 

skal tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i 2016. Det betyder, at spareøvelsen for kommunerne i 

2016 netto bliver på 500 mio. kr.  

 
Efter 2016 er der ikke lavet nogle aftaler om tilbageførelse til kommunerne. Finansministeriet har reg-

net på konsekvenserne af omprioriteringsbidraget for kommunerne i 2016, 2017, 2018 og 2019. Bereg-

ningsteknisk er der lagt til grund, at der ikke sker nogen tilbageførsel til kommunerne i 2017-2019. 
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Finansministeriets skønner at omprioriteringsbidraget er en besparelse i forbrugsudgiften i 2019 på 7,5 

mia. kr. Tabel 2 viser besparelsen ved omprioriteringsbidraget fordelt på de enkelte kommuner i mio. 

kr. 

 

Tabel 2. Besparelse i kommunerne ved omprioriteringsdraget i 2019  

Kommune Mio. kr. Kommune Mio. kr. Kommune Mio. kr. 

København 759 Aabenraa 73 Assens 50 

Aarhus 443 Haderslev 72 Ringsted 50 

Aalborg 267 Hvidovre 71 Syddjurs 49 

Odense 236 Høje-Taastrup 71 Brønderslev 48 

Esbjerg 175 Hillerød 70 Norddjurs 48 

Vejle 145 Faaborg-Midtfyn 67 Odsherred 46 

Frederiksberg 122 Fredericia 65 Halsnæs 45 

Gentofte 120 Varde 64 Faxe 42 

Roskilde 120 Lolland 64 Sorø 39 

Randers 116 Frederikssund 62 Nyborg 38 

Viborg 113 Kalundborg 62 Herlev 37 

Kolding 112 Thisted 60 Ishøj 37 

Horsens 110 Skive 59 Billund 37 

Slagelse 109 Egedal 58 Rebild 36 

Silkeborg 109 Greve 57 Glostrup 35 

Herning 109 Favrskov 57 Nordfyns 35 

Næstved 108 Rødovre 56 Lejre 35 

Gladsaxe 101 Vesthimmerlands 55 Allerød 33 

Sønderborg 95 Fredensborg 55 Hørsholm 33 

Hjørring 88 Bornholm 55 Kerteminde 30 

Helsingør 88 Albertslund 54 Struer 29 

Holbæk 86 Mariagerfjord 53 Morsø 27 

Rudersdal 80 Tårnby 53 Solrød 26 

Holstebro 80 Brøndby 53 Stevns 26 

Svendborg 79 Gribskov 53 Odder 26 

Guldborgsund 79 Hedensted 53 Lemvig 26 

Køge 78 Ikast-Brande 53 Langeland 21 

Ballerup 76 Jammerbugt 52 Vallensbæk 20 

Skanderborg 76 Furesø 51 Dragør 18 

Frederikshavn 75 Middelfart 51 Ærø 11 

Ringkøbing-
Skjern 

74 Tønder 51 Samsø 8 

Lyngby-Taarbæk 73 Vejen 51 Fanø 5 

    
Læsø 3 

Anm: Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 4 

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet og Danmarks Statistik 
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Tabel 3 viser ændringen i antal kommunale og statslige ansatte som følge af omprioriteringsbidraget i 

2019 med ovenstående antagelser.  

 
Tabel 3. Ændring i antal kommunale og statslige arbejdspladser i 2019 ved omprioriteringsbidrag 

Kommune 
Kom-

munalt  

Stats

lige  
Kommune 

Kom-

munalt  
Statslige  Kommune 

Kom-

munalt  
Statslige  

Aabenraa -144 -108 Herlev -75 -21 Odsherred -82 -42 

Aalborg -520 -847 Herning -218 -171 Randers -261 -147 

Albertslund -78 -103 Hillerød -128 -109 Rebild -71 -18 

Allerød -58 -151 Hjørring -171 -144 
Ringkøbing-
Skjern 

-143 -82 

Assens -109 -28 Holbæk -164 -99 Ringsted -84 -85 

Ballerup -136 -251 Holstebro -144 -215 Roskilde -225 -333 

Billund -64 -42 Horsens -221 -182 Rudersdal -152 -62 

Bornholm -121 -105 Hvidovre -130 -85 Rødovre -104 -22 

Brøndby -97 -48 
Høje-
Taastrup 

-122 -95 Samsø -10 -2 

Brønderslev -99 -24 Hørsholm -61 -21 Silkeborg -229 -106 

Dragør -31 -9 Ikast-Brande -105 -44 Skanderborg -168 -53 

Egedal -96 -15 Ishøj -61 -25 Skive -134 -162 

Esbjerg -325 -256 Jammerbugt -97 -26 Slagelse -221 -276 

Faaborg-
Midtfyn 

-124 -55 Kalundborg -120 -42 Solrød -43 -14 

Fanø -8 -2 Kerteminde -62 -13 Sorø -76 -39 

Favrskov -113 -46 Kolding -230 -181 Stevns -50 -9 

Faxe -82 -21 København -1383 -3994 Struer -57 -26 

Fredensborg -95 -32 Køge -132 -72 Svendborg -155 -105 

Fredericia -133 -138 Langeland -38 -6 Syddjurs -94 -27 

Frederiksberg -221 -479 Lejre -62 -10 Sønderborg -182 -120 

Frederikshavn -167 -211 Lemvig -55 -33 Thisted -130 -83 

Frederikssund -113 -42 Lolland -124 -49 Tårnby -99 -59 

Furesø -96 -14 
Lyngby-
Taarbæk 

-141 -413 Tønder -104 -62 

Gentofte -208 -59 Læsø -5 -1 Vallensbæk -36 -14 

Gladsaxe -207 -132 
Mariager-
fjord 

-104 -50 Varde -123 -128 

Glostrup -71 -92 Middelfart -96 -42 Vejen -101 -26 

Greve -100 -34 Morsø -55 -21 Vejle -275 -175 

Gribskov -72 -22 Norddjurs -107 -53 
Vesthimmerla
nds 

-105 -37 

Guldborgsund -170 -106 Nordfyns -70 -18 Viborg -225 -348 

Haderslev -143 -212 Nyborg -76 -46 Vordingborg -124 -100 

Halsnæs -78 -20 Næstved -209 -142 Århus -811 -1277 

Hedensted -106 -25 Odder -52 -16 Ærø -19 -7 

Helsingør -157 -96 Odense -445 -687 I alt -14300 -15000 

Anm.: Lønmodtagere ansat i stat, regioner, kommuner eller sociale fonde ult. 2013 fordelt på arbejdspladsens kommune.  

Kilde: AE pba. Danmarks Statistik 
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Kontanthjælpsloft  

I figur 1 er andelen af voksne personer, der modtager kontanthjælp og boligstøtte fordelt på kommuner. 

I figuren er de kommuner med den højeste andel vist med de mørkeste farver, mens de kommuner 

med den laveste andel er vist med de lyseste farver.  

 

Det ses af kortet, at de kommuner med den højeste andel af kontanthjælpsmodtagere som modtager 

boligstøtte dels er i de store byer København, Odense og Aalborg, de københavnske vestegnskommu-

ner og dels Sønderjylland, Vestsjælland og Lolland. 

 

Figur 1. Andel fuldtidspersoner, som modtager kontanthjælp og boligstøtte 

 

Anm: Andelen af 18-64 årige i kommunen som modtager kontanthjælp og boligstøtte. Kontanthjælpsmodtagere er omregnet til fuldtidspersoner. 

Ærø, Fanø, Samsø og Læsø er udeladt.  

Kilde: AE på baggrund af DREAM og Danmarks Statistiks registre. 

 

I tabel 4 er de ti kommuner med den højeste og laveste andel af de 18-64-årige som modtager kon-

tanthjælp og boligstøtte vist.  

 

 

 

 

 

Frederikshavn

Kattegat

Århus

Grenaa

Skagerak

Bornholm

Samsø

København

Helsingør

Odense

Aalborg

Esbjerg

Østersøen

Hjørring

Ringkøbing

Sønderborg

Kolding

Herning

Viborg

Thisted

Vejle

Køge

Holbæk

Kalundborg

Slagelse

Møn

Falster

Lolland

Fuldtidskontanthjælpsmodtagere, 
som modtager boligstøtte som 
andel af befolkning (pct.)

0,43 - 1,06 (23 kommuner)

1,06 - 1,4 (24 kommuner)

1,4 - 1,69 (24 kommuner)

1,69 - 2,8 (23 kommuner)
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Tabel 4. Top og bund 10 kommuner med den af andel der modtager kontanthjælp og boligstøtte 

  Andel (pct.) 
  

Andel 

Brøndby 2,8 
 

Lejre 0,4 

Albertslund 2,5 
 

Egedal 0,6 

Rødovre 2,4 
 

Lemvig 0,7 

Fredericia 2,4 
 

Vallensbæk 0,7 

Ishøj 2,4 
 

Ringkøbing-Skjern 0,7 

Slagelse 2,3 
 

Billund 0,7 

Glostrup 2,3 
 

Favrskov 0,7 

Høje-Taastrup 2,2 
 

Skanderborg 0,7 

Odense 2,1 
 

Dragør 0,7 

Svendborg 2,0 
 

Hørsholm 0,8 

Anm: Andelen af 18-64 årige i kommunen som modtager kontanthjælp og boligstøtte. Kontanthjælpsmodtagere er omregnet til fuldtidspersoner. 

Ærø, Fanø, Samsø og Læsø er udeladt. 

Kilde: AE på baggrund af DREAM og Danmarks Statistiks registre. 

 

Grundskyld giver til dem, der i forvejen har  

Med aftalen om finansloven fastfryses grundskylden for ejerboliger i 2016 ved at nedsætte regule-

ringsprocenten til 0 pct. Tal fra Skatteministeriet viser, at fastfrysningen af grundskylden i 2016 er en 

skattelettelse på ca. 755 mio. kr. Tabel 5 viser de provenumæssige konsekvenser af en fastfrysning af 

grundskylden for boligejere i 2016 fordelt efter de kommuner, hvor boligejerne får henholdsvis mindst 

og mest. 

 

Samlet er der tale om 8 mio. kr. til de 10 kommuner, der får mindst ud af det. Modsat får boligejerne i 

eksempelvis Gentofte mere end tre gange så meget, som de 10 kommuner, hvor boligejerne får mindst 

tilsammen. Alene Gentofte kan se frem til 28 mio. kr. 

 

Tabel 5. Top og bund kommuner ved fastfrysning af grundskylden 

Kommuner Mio. kr. Kommuner Mio. kr. 

Læsø 0 København 62 

Morsø 0 Aarhus 49 

Billund 1 Gentofte 28 

Brønderslev 1 Rudersdal 27 

Haderslev 1 Lyngby-Taarbæk 22 

Lemvig 1 Helsingør 21 

Middelfart 1 Odense 20 

Samsø 1 Aalborg 18 

Skive 1 Gladsaxe 16 

Stevns 1 Odsherred 15 

Kilde: AE på baggrund af Skatteministeriet  

 

Da fastfrysningen kun gælder ejerboliger får familier, der bor i lejebolig ingen gevinst. Det er på trods 

af, at man også skal betale grundskyld af lejeboliger. Figur 2 viser de provenumæssige konsekvenser af 

en fastfrysning af grundskylden for boligejere i 2016 fordelt på landets kommuner.  



 

Figur 2. Provenumæssige konsekvenser af en fastfrysning af grundskylden for boligejere i 2016

Kilde: AE på baggrund af Skatteministeriet  

 
I det følgende er den gennemsnitlige reduktion pr. bolig i kr. vist fordelt 

snitlige reduktion er 490 kr. I de kommuner, hvor man kan se frem til mindst, er der udsigt til 30 

ligt. Det gælder for kommuner som Tønder og Aabenraa. Modsat er den gennemsnitlige reduktion pr. 

bolig i Lyngby-Taarbæk på knap

top og bund endnu større end det fremgår af tabel 

 

Tabel 6. Top og bund kommuner

Kommune 

Tønder 

Aabenraa 

Jammerbugt 

Vesthimmerlands 

Haderslev 

Morsø 

Vejen 

Lemvig 

Norddjurs 

Skive 

Kilde: AE på baggrund af Skatteministeriet  
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Provenumæssige konsekvenser af en fastfrysning af grundskylden for boligejere i 2016

I det følgende er den gennemsnitlige reduktion pr. bolig i kr. vist fordelt på kommuner.  Den genne

snitlige reduktion er 490 kr. I de kommuner, hvor man kan se frem til mindst, er der udsigt til 30 

ligt. Det gælder for kommuner som Tønder og Aabenraa. Modsat er den gennemsnitlige reduktion pr. 

på knap 1.700 kr. Ser man kun på enfamilieshuse, så bliver forskellen mellem 

top og bund endnu større end det fremgår af tabel 6. 

d kommuner ved fastfrysning af grundskylden 

Gns. pr. bolig i kr. Kommune Gns. pr. bolig i kr.

30 Lyngby-Taarbæk 

30 Rudersdal 

40 Gentofte 

40 Hvidovre 

50 Hørsholm 

50 Ballerup 

50 Rødovre 

60 Helsingør 

60 Albertslund 

60 Gladsaxe 
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Provenumæssige konsekvenser af en fastfrysning af grundskylden for boligejere i 2016 

 

på kommuner.  Den gennem-

snitlige reduktion er 490 kr. I de kommuner, hvor man kan se frem til mindst, er der udsigt til 30 kr. år-

ligt. Det gælder for kommuner som Tønder og Aabenraa. Modsat er den gennemsnitlige reduktion pr. 

Ser man kun på enfamilieshuse, så bliver forskellen mellem 

Gns. pr. bolig i kr. 

1.690 

1.630 

1.440 

1.410 

1.400 

1.290 

1.290 

1.260 

1.250 

1.230 



 

Figur 3 viser konsekvenserne i 2016 af en fastfrysning af grundskylden for boligejere

munerne. De største gevinster klumper sig sammen i omkring København og Nordsjælland.

 

Figur 3. Konsekvenser i 2016 af en fastfrysning af grundskylden for boligejere

Kilde: AE på baggrund af Skatteministeriet  

 

Håndværkerfradraget bliver brugt af de rigeste

I alt blev der givet fradrag ved håndværkerfradraget på knap 5,3 mia. kr. i 2013. 30 pct. af det samlede 

fradrag, der gives igennem håndværkerfradraget, går til de rigeste ti procent af de danske familier. 

 

Ser man på en geografisk opdeling af fradraget f

for København, som har benyttet fradraget. Af kortet ses det, at det specielt er familier bosat nord for 

København, som har været mere flittige til at bruge fradraget i 2013. 
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i 2016 af en fastfrysning af grundskylden for boligejere

munerne. De største gevinster klumper sig sammen i omkring København og Nordsjælland.

Konsekvenser i 2016 af en fastfrysning af grundskylden for boligejere, pr. bolig

bliver brugt af de rigeste 

I alt blev der givet fradrag ved håndværkerfradraget på knap 5,3 mia. kr. i 2013. 30 pct. af det samlede 

fradrag, der gives igennem håndværkerfradraget, går til de rigeste ti procent af de danske familier. 

Ser man på en geografisk opdeling af fradraget fremgår det, at relative høje andele af indbyggerne nord 

for København, som har benyttet fradraget. Af kortet ses det, at det specielt er familier bosat nord for 

København, som har været mere flittige til at bruge fradraget i 2013.  
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i 2016 af en fastfrysning af grundskylden for boligejere fordelt på kom-

munerne. De største gevinster klumper sig sammen i omkring København og Nordsjælland. 

, pr. bolig 

 

I alt blev der givet fradrag ved håndværkerfradraget på knap 5,3 mia. kr. i 2013. 30 pct. af det samlede 

fradrag, der gives igennem håndværkerfradraget, går til de rigeste ti procent af de danske familier.  

remgår det, at relative høje andele af indbyggerne nord 

for København, som har benyttet fradraget. Af kortet ses det, at det specielt er familier bosat nord for 
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Figur 4. Andel der bruger servicefradraget 

 

Kilde: AE på baggrund af Lovmodellens datagrundlag 2013 

 

I tabel 7 er der vist de ti kommuner med hhv. den største andel, der har benyttet fradraget og de 10 

kommuner, hvor færrest har benyttet fradraget. Af top 10 listen ses det, at der er i Rudersdal, Allerød, 

Hørsholm og Gentofte er mere end 15 pct. der har brugt fradraget.  

 

Tabel7. Bund- og topkommuner over andel der bruger håndværkerfradraget 

Bund 10 kommuner Andel Top 10 kommuner Andel 

Ishøj 5,1 Rudersdal 16,5 

Brøndby 5,1 Allerød 15,9 

København 5,5 Hørsholm 15,7 

Albertslund 5,5 Gentofte 15,3 

Hvidovre 6,6 Furesø 14,4 

Halsnæs 6,8 Thisted 13,8 

Glostrup 7,0 Lyngby-Taarbæk 13,7 

Rødovre 7,0 Bornholm 13,1 

Herlev 7,1 Skanderborg 12,9 

Ballerup 7,1 Middelfart 12,8 

Kilde: AE på baggrund af Lovmodellen 

Frederikshavn

Kattegat

Århus

Grenaa

Skagerak

Bornholm

Samsø

København

Helsingør

Odense

Aalborg

Esbjerg

Østersøen

Hjørring

Ringkøbing

Sønderborg

Kolding

Herning

Viborg

Thisted

Vejle

Køge

Holbæk

Kalundborg

Slagelse

Møn

Falster

Lolland

Pct. andel med fradrag

5,1 - 9,1 (24 kommuner)

9,1 - 10,8 (25 kommuner)

10,8 - 11,9 (25 kommuner)

11,9 - 17,8 (24 kommuner)
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Lavere registreringsafgift tilgodeser de rigeste 

Købere af de allerdyreste biler får i særlig grad glæde af ændringen i registreringsafgiften, mens det 

slet ingen forskel gør, for købere af mikrobiler.  

 

Afgiften på en gennemsnitlig bil i luksussegmentet reduceres med mere end 100.000 kr., mens afgif-

ten på en bil i mellemklassen reduceres med 7.000 kr. og en mikrobil med 0 kr. Det fremgår af bereg-

ninger fra Skatteministeriet, jf. tabel 8.  

 

Tabel 8. Lavere registreringsafgift for personbiler i forskellige segmenter 

Segment Gennemsnitlig ændring i afgift (kr.) 

Mikro 0 

Lille -400 

Mellem -7.000 

Stor -19.000 

Premium -45.000 

Luksus -104.000 

Sport -54.000 

MPV -9.000 

SUV og øvrige -18.000 

Kilde: AE pba. Skatteministeriet (Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 185) 

 

 

 

 

 

 


