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Indledning. Arbejdsgruppens sammensætning m.v.

Arbejdsgruppen vedrørende bloktilskud og andre udligningsordninger blev nedsat den 27. maj 1977, bl.a. med den opgave
at foretage en teknisk analyse og vurdering af de eksisterende
kommunale tilskuds- og udligningsordninger. Den kom til at bestå af repræsentanter for Amtsrådsforeningen i Danmark, finansministeriet, Frederiksberg kommune, indenrigsministeriet, Kommunernes Landsforening, Københavns kommune og socialministeriet. I bilag 1 er givet en oversigt over gruppens sammensætning.
Gruppen afgav i november 1978 en rapport: "Kommunale udgiftsbehov" (betænkning nr. 855), der indeholder en beskrivelse og analyse af udgiftsbehovstilskuddene og udgiftsbehovsudligningen i hovedstadsområdet samt en række forslag til ændring
af disse ordninger.
Tildels på grundlag af denne rapport fremsatte den daværende regering i maj 1979 et kompleks af lovforslag om justering af det kommunale tilskuds- og udligningssystem, som Folketinget vedtog i juni 1979. Regeringen tilkendegav dog samtidig,
at der hermed ikke nødvendigvis var fundet en endelig løsning
på det kommunale tilskuds- og udligningssystems problemer. I
overensstemmelse med et forslag fra arbejdsgruppen om bloktilskud m.v. blev der således i lovkompleksets bemærkninger bebudet nedsat et udvalg til at undersøge hele det kommunale finansieringssystem .
Regeringen fandt desuden - ligeledes i overensstemmelse
med et forslag fra arbejdsgruppen - at det i betænkningen "Kommunale udgiftsbehov" påbegyndte analysearbejde burde videreføres. Det hed herom i bemærkningerne:
"Herudover agter regeringen at anmode arbejdsgruppen, som
har udarbejdet rapporten "Kommunale udgiftsbehov", om at fortsætte sit analysearbejde med vurdering af forskelle i de kommunale udgiftsbehov og at stille forslag om de ændringer i udligningen efter udgiftsbehov, som ny viden og ny statistik kan
begrunde. I den forbindelse tænkes især på en nuancering af
de foreslåede sociale kriterier i tilskud efter udgiftsbehovskriterier og i hovedstadsudligningen."
Arbejdsgruppen har på dette grundlag genoptaget sit arbejde og har i januar 1980 afgivet denne rapport.
Rapporten er enstemmig.
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Afgrænsning af arbejdsgruppens opgave.
Da det kommunale finansieringssystem i sin helhed vil bli-

ve undersøgt i et nyt udvalg, har arbejdsgruppen set det som
sin opgave alene at supplere og nuancere de i betænkning nr.
855 foretagne analyser.
Gruppen, har således koncentreret sine overvejelser om de
mulige kriterier, der ifølge betænkning nr. 855 bør

under-

kastes en fornyet vurdering, efterhånden som der foreligger en
bedre statistik, nemlig: 1) trafikken mellem bopæl og arbejdssted (pendling), 2) lavindkomst, 3) arbejdsløshed og 4) boligforhold.
Desuden har arbejdsgruppen benyttet de samme statistiske
metoder som i sin første betænkning.
For en nærmere drøftelse af de hermed forbundne problemer
henvises

til betænkning nr. 855, pp. 130-137 og pp. 182-195.

Gruppen har endvidere vurderet de enkelte mulige kriterier i lyset af de i betænkning nr. 855 opstillede betingelser
for, at et kriterium kan anses for "objektivt" (pp. 141-144),
nemlig:
1) kriteriet bør være konstaterbart,
2) kriteriet bør være upåvirkeligt,
3) kriteriet bør i videst muligt omfang udtrykke årsagssammenhæng med udgiftsbehovet,
4) kriteriet bør i videst muligt omfang være proportionalt
med udgiftsbehovet.
I betænkningen "Kommunale udgiftsbehov" har arbejdsgruppen overvejet to metoder til fordeling af udgiftsbehovstilskuddene, nemlig den såkaldte normaludgiftsmetode og den såkaldte kri teriemetode. Det fornyede kommissorium har imidlertid begrænset gruppens opgave til kun at vedrøre kriteriemetoden .

3.

Arbejdsgruppens overvejelser om kriterierne pendling og
lavindkomst.

3.1. Pendling.
Arbejdsgruppen har måttet konstatere, at Danmarks Statistiks arbejde med at tilvejebringe en statistik over trafikken
mellem bopæl og arbejdssted endnu ikke er tilendebragt. Grund-

- 7 laget for at vurdere mulighederne og behovet for at inddrage
pendlingen som et kriterium i tilskuds- og udligningssystemet
er således fortsat ikke til stede.
I de nedenfor beskrevne analyser er det dog fundet hensigtsmæssigt at inddrage et af de statistiske mål, der i nogen
grad afspejler samme fænomen som pendlingen. Der tænkes her på
befolkningstæthed, som i de tidligere analyser udviste samvariation med (amts)kommunernes udgifter på nogle områder.
Når pendling-statistikken foreligger (herunder den planlagte opgørelse af antallet af arbejdspladser i forbindelse
med Danmarks Statistiks arbejdspladsprojekt), bør hele centerkommuneproblemet efter arbejdsgruppens opfattelse gøres til
genstand fer eri undersøgelse. Det bør herunder undersøges, i
hvilket omfang indbetalingerne af moms og selskabsskat kan bruges som et kriterium, der i rimeligt omfang afspejler de særlige centerkommuneforpligtelser.
Endvidere kan der være grund til en nærmere analyse af,
hvorfor en række centerkommuner, herunder flere større provinsbyer, typisk har et relativt højt skattetryk. Herunder finder udvalget, at der er grund til en nærmere analyse af befolkningsændringernes betydning.
3.2. Lavindkomst.
Som omtalt i betænkning nr. 855 (jfr. pp. 166-169) er der
en række statistiske og begrebsmæssige problemer forbundet med
at konstruere et hensigtsmæssigt lavindkomstkriterium (definitionen af en familie, afgrænsningen af indkomstbegrebet, fastsættelsen af en lavindkomstgrænse, inddragelse af regionale
købekraftforskelle m . v . ) . Det bemærkes, at lavindkomstproblemets omfang og betydning for tiden drøftes i den af regeringen
nedsatte lavindkomstkommision.
Der foreligger dog nu en familieorienteret indkomststatistik , således at nogle af disse problemer kan løses, omend
i visse tilfælde kun ved valg af definitioner, der kan forekomme vilkårlige.
Arbejdsgruppen har imidlertid foreløbig stillet overvejelserne om et sådant kriterium i bero under henvisning til, at
regeringen på flere områder har bebudet lovinitiativer, der på
1) Statistiske Efterretninger nr. A 42, 1979.

- 8 væsentlige punkter kan berøre definitionen af begrebet lavindkomst .
Først og fremmest er arbejdet med fastlæggelsen af et socialindkomstbegreb blevet stærkt fremskyndet med henblik på
snarlige lovændringer.
Desuden er der vedtaget en folketingsbeslutning om omlægning af rentefradraget. Denne indebærer, at der måske skal
sondres mellem erhvervsmæssig og privat gæld, hvilket bl.a.
gør det lettere at afgrænse et statistisk anvendeligt bruttoindkomstbegreb. Endelig synes der at være særlige vanskeligheder ved at opstille et egnet regionalt 1eveomkostningsindeks.
Når der foreligger en afklaring af, hvilke(t) indkomstbegreb(er), der i fremtiden skal bruges i skatte- og sociallovgivningen, bør spørgsmålet om et eventuelt lavindkomstbegreb efter arbejdsgruppens opfattelse tages op igen.
4.

Arbejdsgruppens foreløbige overvejelser om kriterierne
befolkningstæthed, arbejdsløshed og boligforhold.

4.3. Indledning.
I dette afsnit diskuteres, om de statistiske mål for-^e
folkningstæthed, arbejdsløshed og boligforhold opfylder de i
afsnit 2 opstillede betingelser for at kunne anvendes som udg!ftsbehovskriterier.
En af be-tingelserne drøftes dog mere udførligt i afsnit
5. Det drejer sig om årsagssammenhængen mellem kriterier og
udgifter, belyst ud fra de statistiske analyser.

4.2. Befolkningstæthed.
Det er fortsat arbejdsgruppens opfattelse (jfr. betænkning nr. 855, pp. 178-179), a^t kriteriet bef olkningstæthed
er fuldt ud konstaterbart og upåvirkeligt, men at_ årsagssammenhængen dog ofte må antages at være af indirekte karakter.
Kriteriet er herefter indgået i de videre analyser.
4.3. Arbejdsløshed.
Fra og med 1. januar 1979 registreres antallet af ledige
på fuldtidsbasis i de enkelte kommuner.
Dette mulige kriterium er dermed både konstaterbart og
upåvi rkeligt.

- 9 Det er som nævnt i betænkning nr. 855, p. 176, en alment
accepteret antagelse, at arbejdsløsheden er af betydning for
kommunernes udgiftsbehov på det sociale område. Derfor må en
eventuel årsagssammenhæng siges at være sandsynliggjort, hvis
der kan- påvises en statistisk sammenhæng mellem arbejdsløshed
og udgifter, jfr. herom afsnit 5.
Det skal dog fremhæves, at der endnu ikke findes et helt
tilfredsstillende talgrundlag for de statistiske analyser. For
det første er statistikken endnu ikke opgjort på årsbasis, således at arbejdsløshedskriteriet har måttet konstrueres som
et gennemsnit af 2 måneders opgørelse (henholdsvis februar og
juni). For det andet har antallet af arbejdsløse måttet sammenholdes med de budgetterede udgifter, uanset at de arbejdsløshedsbetingede udgifter af gode grunde er meget vanskelige
at forudse .
Arbejdsløshedens anvendelighed som kriterium kan derfor,
efter arbejdsgruppens opfattelse, med rimelighed først vurderes, når arbejdsløsheden i et helt år kan sammenholdes med de
faktiske udgifter i samme år. I den forbindelse vil det formentlig være hensigtsmæssigt at analysere flere mål for ledigheden, udover "antal fuldtidsledige", f.eks. "antal personer,
der har været ledige i over 3 måneder". Det bemærkes, at der
- uanset den årsagssammenhæng, som måtte kunne konstateres kan være visse administrative betænkeligheder ved et arbejdsløshedskriterium, idet arbejdsløsheden og dennes lokale og regionale fordeling er stærkt svingende fra år til år.
4.4. Boligforhold.
Bygnings- og boligregistret (BBR) er nu etableret i Danmarks Statistik. Det indeholder bl.a. oplysninger om samtlige
boligers
-

art (parcelhuse, flerfamiliehuse m . v . ) ,
ejerforhold,
udlejningsforhold,
areal og antal værelser,
udstyr (toilet, bad- og køkkenforhold, varmeinstallation),
opførelsesperiode,
(for udlejede boliger) husleje.

- 10 Indtil nu er der fra registret kun udarbejdet en opgørelse af boligbestanden pr. 1. april 1977. Denne opgørelse er
delvist bygget på spørgeskemabesvarelser fra husejerne, mens
den planlagte årlige ajourføring skal bygge på en samkøring af
BBR's egne oplysninger og oplysningerne i andre registre, bl.a.
CPR .
De problemer, der knytter sig til en sådan samkøring, vil
først kunne være løst i løbet af året 1980, hvorfor Danmarks
Statistik ikke påtænker at udarbejde en egentlig opgørelse af
boligbestanden i 1978 og 1979. Derimod vil der fra 1980 blive
offentliggjort en årlig opgørelse af boligbestanden pr. 1. januar .
Et eventuelt boligkriterium opfylder altså allerede nu
nogenlunde og fra 1980 fuldt ud betingelsen om konstaterbarhed.
Spørgsmålet er herefter, om et boligkriterium er tilstrækkelig upåvirkeligt. Dette afhænger tildels af, hvordan kriteriet udformes. En kommune kan eksempelvis gennem sin byfornyelsespolitik i nogen grad påvirke antallet af eksisterende lejeboliger og disses udstyr, men derimod kun i meget beskedent omfang antallet og kvaliteten af eksisterende ejerboliger.
En kommune kan også - gennem udlæg af boligarealer - påvirke antallet af nyopførte boliger og fordelingen heraf på
ejer- og 1ejerboliger. Kommunen er dog her bundet af de begrænsninger, der måtte være indeholdt i en godkendt regionplan.
Det er imidlertid klart, at en kommune over et kortere åremål kun i meget ringe grad kan ændre den samlede boligbestand
og dens fordeling på forskellige boligtyper.
Desuden gælder det for boligbestanden som for indbyggertallet (jfr. betænkning 855, p. 147), at det ikke er rimeligt
at antage, at nogen kommune skulle søge at skaffe sig et større tilskud gennem påvirkning af et eventuelt kriterium. Hvis
det viser sig muligt at udvælge et boligkriterium, der afspejler socialt betingede udgiftsbehov, vil de fordele, der kan opnås ved en forøgelse af den boligtype, der indgår i tilskudsberegningen, naturligvis -være langt mindre end de merudgifter,
der hermed påføres kommunen.
Arbejdsgruppen har derfor konkluderet, at et eventuelt boligkriterium i lige så høj grad som de allerede anvendte indbyggertal skriterier opfylder betingelsen om upåvirkelighed.
Tilbage står spørgsmålet om årsagssammenhængen mellem boligforhold og socialt betingede udgiftsbehov og dermed spørgs-

- 11 målet om udvælgelse af et eller flere relevante boligkriterier
blandt det meget store antal, der kan konstrueres ved hjælp af
bygnings- og boligregistret.
Arbejdsgruppen har her for det første fundet det rimeligt
igen at inddrage udlejningsboligernes andel af det samlede antal boliger i sine analyser, da dette kriterium i de tidligere
foretagne analyser viste en god samvariation med en række kommunale udgifter.
For det andet har indenrigsministeriet til brug for arbejdsgruppen anmodet nogle kommuner om at belyse sammenhængen
mellem boligforhold og antal modtagere af ydelser efter bistandsloven, her navnlig kontanthjælp.
De af Københavns kommune, Aalborg kommune og Rudkøbing.kommune meddelte oplysninger er sammenfattet i bilag 2.
Opgørelsesmetoderne er meget forskellige.
Det fremgår dog klart af alle 3 undersøgelser, at modtagerne af bistandsydelser er koncentreret i det ældste byggeri
(fra før 1920) og det nyeste (fra efter 1964). Den københavnske
undersøgelse viser dernæst, at bistandsmodtagerne i den gamle
boligmasse især bor i lejligheder uden centralvarme, mens den
aalborgensiske viser, at der navnlig er mange bistandsmodtagere i (det sociale) udlejningsbyggeri.
Arbejdsgruppen er opmærksom på, at de refererede undersøgelser i sig selv kun kan bekræfte en hypotese om en årsagssammenhæng mellem boligforhold og socialt betingede udgiftsbehov,
som kan opstilles på et andet og mere direkte grundlag.
Gruppen finder imidlertid, at der på grundlag af disse
undersøgelser kan konstrueres et boligkriterium, der umiddelbart må formodes at have en vis årsagssammenhæng med udgifterne og som derfor er egnet til at indgå i de statistiske analyser.
Man har herved også søgt at tage hensyn til den kritik,
der kan rettes mod kriteriet udlejningsboliger, en kritik,
som formentlig var baggrunden for, at kriteriet, uanset gruppens anbefaling, ikke kom til at indgå i regeringens lovforslag af maj 1979.
Kritikken kan sammenfattes således: Kriteriet antal udlejningsboliger omfatter mange gode og billige boliger, der
næppe giver anledning til særlige kommunale udgifter; det tager endvidere ikke hensyn til, at der i dele af landet findes

- 12 meget få lejeboliger, men en del dårlige ejerboliger, som antagelig i nogen grad bebos af personer med sociale vanskeligheder.
Med udgangspunkt i de foretagne undersøgelser kan begge
kritikpunkter imødekommes ved et boligkri teriurn, der er defineret som

antallet af (ejer- og 1ejer)boliger

uden central-

varme opført før 1920 og antallet af udlejningsboliger opført
efter 1964.
Dette kriterium er derfor indgået i de statistiske analyser .
Arbejdsgruppen har dog fundet det rimeligt også at undersøge andre kriterier, der ligeledes består af en kombination af
ældre boliger (af forskellig type) og nyere udlejningsboliger.
_5 .

Arbejdsgruppens supplerende statistiske analyser.

5 . ] . Indledning.
Som omtalt i afsnit 2 har arbejdsgruppen tilrettelagt de
statistiske analyser med henblik på eventuelt at foreslå en
justering af kriteriemetoden. De i betænkning nr. 855 gennemførte beregninger af normaludgiften på hvert udgiftsområde er
derfor ikke søgt gentaget.
Analysearbejdet har i stedet været koncentreret om at belyse samvariationen mellem på den ene side udgifterne til
f.eks. daginstitutioner, døgninstitutioner m.v. og på den anden side dels de kriterier, der allerede indgår i tilskudsberegningen, dels de overvejede nye kriterier - befolkningstæthed, arbejdsløshed og boligforhold.
Fremgangsmåden har været følgende: Indledningsvis er gennemført statistiske analyser til belysning af omfanget af
samvariationen mellem hvert af kriterierne og (amts)kommunernes udgifter på forskellige områder samt mellem kriterierne
indbyrdes.
På grundlag heraf er der for hvert udgiftsområde udvalgt
et antal kombinationer af kriterier, hvis samlede bidrag til
"forklaringen"af variationen i (amts)kommunernes udgifter
analyseres.
Endelig er de enkelte kriteriers betydning vurderet udfra
en afvejning af henholdsvis antallet af udgiftsområder, hvor
kriteriet har udvist samvariation med udgifterne, og samvariationens styrke på hvert af områderne.
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5.2.1. Afgrænsning af udgiftsområder m.v.
De statistiske analyser er i alt væsentligt gennemført
efter samme principper som i betænkning nr. 855. 2 )
Inddelingen i udgiftsområder er foretaget med udgangspunkt
i den tidligere betænknings opdeling, og normeringen af udgifterne er foretaget på stort set samme måde.
Visse meget heterogene udgiftsgrupper er dog blevet yderligere opdelt, og der er foretaget nogle mindre justeringer.
De i analyserne anvendte normerede udgiftsgrupper har herefter været følgende:
- Kontanthjælp m.v. pr. indbygger i aldersgruppen 17-39 år.
- Daginstitutioner m.v. pr. indbygger i aldersgruppen 0-6 år,
- Døgnpleje og døgninstitutioner m.v. pr. indbygger i aldersgruppen 0-16 år.
- Institutioner for ældre og handicappede m.v. pr. indbygger i aldersgruppen 65 år og derover.
- Hjemmehjælp og hjemmesygepleje m.v. pr. indbygger i aldersgruppen 65 år og derover.
- Boligsikring pr. «standardlejlighed.
- Dagpenge og sygesikring pr. indbygger i aldersgruppen 1764 år.
- Revalideringsinstitutioner m.v. pr. indbygger i aldersgruppen 17-64 år.
- Offentlige pensioner pr. indbygger i aldersgruppen 40 år
og derover.
- Beskæftigelse af arbejdsløse m.v. pr. indbygger i aldersgruppen 17-64 år.
- Andre social- og sundhedsudgifter pr. indbygger i alt.
- Folkeskolevæsen m.v. pr. indbygger i aldersgruppen 7-16 år.
- Folkebiblioteksvæsen, kulturel virksomhed m.v. pr. indbygger i al t.
- Vejvæsen pr. km v e j .
- Administration, planlægning og fællesudgifter pr. indbygger i alt.
- Brandvæsen og civilforsvar pr. indbygger i alt.
- Vandløbsvæsen, miljøforanstaltninger m.v. pr. indbygger
i alt.
2) Udgifterne er dog ikke deflaterede.

- 14 - Kollektiv trafik pr. indbygger i alt.
- Forsyningsvirksomheder pr. indbygger i alt.
- Byudvikling m.v. pr. indbygger i alt.
Tallene er hentet fra 1979-budgetterne.
I.de statistiske analyser er der som nævnt inddraget dels
nogle kriterier, der allerede indgår i tilskudssystemet, dels
kriterierne befolkningstæthed, arbejdsløshed og forskellige
kriterier vedrørende boligforholdene.
Nedenfor refereres resultaterne for følgende kriterier:
- antal enlige over 65 år pr. 65-årig og derover,
- antal enlige over 80 år pr. 80-årig og derover,
- antal børn af enlige forsørgere pr. barn i aldersgruppen
0-15 år,
- det gennemsnitlige antal fuldtidsiedige i februar og juni måned 1979 pr. indbygger i aldersgruppen 17-64 år,
- befolkningstæthed,
- antal udlejningsboliger pr. bolig,
- antal egentlige boliger uden centralvarme opført før 1920
samt antal udlejningsboliger opført efter 1964 pr. bolig.
5.2.2 . Resultaterne af analyserne.
5.2.2.1. De i betænkning nr. 855 analyserede kriterier.
Det må betragtes som et hovedresultat af de nye analyser,
der anvender et andet budgetår og delvist andre udgiftsgrupper,
at "forklaringsstrukturen" i det væsentlige er den samme som i
de tidligere foretagne analyser, dvs. den i de tidligere analyser konstaterede samvariation eller mangel på samvariation
i vidt omfang er genfundet i de nye analyser. De kriterier,
der anvendes i tilskudssystemet, synes altså foreløbigt at
være ret stabile i statistisk henseende.
Kriteriet børn af enlige forsørgere udviser fortsat en meget høj grad af samvariation med udgifterne til kontanthjælp,
daginstitutioner, døgninstitutioner, folkeskolevæsen og folkebiblioteksvæsen m.v. I de nye analyser er der desuden fundet
en klar samvariation mellem antal børn af enlige forsørgere
og udgiften til dagpenge og sygesikring.
Der kan konstateres en lidt ringere, men dog tydelig, samvariation mellem antallet af udlejningsboliger og udgifterne
på en række områder.

- 15 Kriteriet befolkningstæthed viser sig i nogen grad af samvariere med udgifterne til kontanthjælp, døgninstitutioner,
folkeskolevæsen og vejvæsen. Samvariationen er dog, bortset
fra vejområdet, ikke så stærk, at der på nuværende tidspunkt
er grund til at overveje at indføre kriteriet i bloktilskuddet, jfr. at gruppen ovenfor har anbefalet en nærmere undersøgelse af hele centerkommuneproblemet.
Endvidere har det heller ikke i de nye analyser været muligt at påvise nogen statistisk sammenhæng mellem antallet af
enlige ældre og udgifterne på de kommunale områder, heller
ikke når enlige ældre defineres som enlige over 80 år i stedet
for som enlige over 65 år.
Endelig er der fortsat intet af de undersøgte kriterier,
der viser en tilfredsstillende samvariation med udgifterne på
ældreområdet.
5.2.2.2. Arbejdsløshed.
Antallet af fuldtidsledige udviser en vis - men ikke stærk
- samvariation med udgifterne til dagpenge og sygesikring, reval ideringsinsti tutioner m.v. og beskæftigelse af arbejdsløse.
For alle de øvrige områder, hvoriblandt alle de tunge kommunale udgiftsområder findes, gælder det imidlertid, at samvariationen mellem antallet af arbejdsløse og udgifterne er meget ringe, i flere tilfælde endda af negativ karakter.
Kriteriet "forklarer" altså næppe en så stor del af variationen i de kommunale udgifter, at det bør indgår i udgiftsbehovstilskuddet.
5.2.2.3. Boligforhold.
Ovenfor er analysen af kriteriet udlejningsboliger refereret .
Det nu foreslåede kriterium opgjort som antallet af boliger uden centralvarme opført før 1920 samt antallet af udlejningsboliger opført efter 1964 samvarierer klart med de samme
udgiftsområder som kriteriet udlejningsboliger, dvs. kontanthjælp, daginstitutioner, døgninstitutioner, dagpenge og sygesikring, folkeskolevæsen, folkebiblioteksvæsen m.v. samt administration .
I almindelighed er de statistiske sammenhænge lidt ringere
for det nye kriterium end for udlejningsboliger.

- 16 Arbejdsgruppen finder imidlertid, at vanskelighederne ved
at finde en tilfredsstillende årsagsforklaring på den statistiske sammenhæng mellem udgifter og antal udlejningsboliger
må veje tungt ved en afvejning af de to kriterier.
Kriteriet boliger uden centralvarme opført før 1920 samt
udlejningsboliger opført efter 1964 må derfor ud fra en samlet vurdering foretrækkes.
5.2.2.4. Konklusion.
Arbejdsgruppen har konkluderet, at_ kriteriet børn af enlige forsørgere stadig må anses for det mest velegnede sociale
kriterium, a_t der ikke på indeværende tidspunkt arbejdes videre med befolkningstæthed og arbejdsløshed som udgiftsbehovskriterier, og a_t ældre, utidssvarende boliger samt nyere udlejningsboliger er velegnet til at indgå som et delkriterium
i det sociale kriterium.
5.3. Analyserne af de amtskommunale udgiftsområder.
Analyserne af de amtskommunale udgiftsområder er gennemført efter samme retningslinier som analyserne af de kommunale udgiftsområder. De har dog været begrænset til at vedrøre
nogle få udgiftsområder, der tilsammen udgør den overvejende
del af amtskommunernes budget, nemlig
- udgifterne til sygehusvæsen pr. beregnet sengedag,
- udgifterne til døgnpleje og døgninstitutioner m.v. pr.
indbygger i aldersgruppen 0-16 år,
- udgifterne til sygesikring pr. indbygger,
- udgifterne til revalideringsinstitutioner m.v. pr. indbygger i aldersgruppen 17-64 år.
Det bemærkes, at amtsrådene erfaringsmæssigt har svært ved
at budgettere sygesikringsudgifterne.
Analyser, der anvender de budgetterede sygesikringsoplysninger, kan derfor være mangelfulde.
Endvidere bemærkes, at særforsorgens overførelse kan indebære, at samvariationen mellem de enkelte kriterier og forskellige udgiftsområder ændres. Analyserne bør derfor gentages, når
særforsorgsudgifterne er helt indarbejdet i budgetterne.

- 17 De undersøgte kriterier har været følgende:
- antal børn af enlige forsørgere pr. barn i aldersgruppen 0-15 år,
- antal enlige over 65 år pr. 65-årig og derover,
- antal enlige over 80 år pr. 80-årig og derover,
- befolkningstæthed,
- antal fuldtidsledige (gennemsnittet af februar og juni
måneder) pr. indbygger i aldersgruppen 17-64 år,
- antal udlejningsboliger pr. bolig,
- antal boliger uden centralvarme opført før 1920 samt
antal udlejningsboliger opført efter 1964 pr. bolig.
Resultaterne er i grove træk parallelle med de kommunale
analysers. De kriterier, der nu indgår i det sociale kriterium
- børn af enlige forsørgere og enlige ældre - udviser fortsat
en klar samvariation med udgifterne (dog undtaget udgifterne
til revalidering m.v., jfr. nedenfor).
Der er en meget ringe samvariation mellem antallet af ledige og sygesikringsudgiften og slet ingen mellem dette kriterium og sygehusudgifterne.
Endelig er der en klar samvariation mellem hvert af boligkriterierne og sygehusudgifterne samt udgifterne til døgnpleje
og døgninstitutioner, mens samvariationen med udgifterne til
sygesikring er noget mindre, men dog stadig rimeligt god. For
sygeshusudgifternes vedkommende gælder det særligt, at samvarationen er ens for det nye boligkriterium og kriteriet udlejningsboliger .
Der har ikke kunnet konstateres nogen samvariation mellem
udgifterne til revalidering og nogen af de undersøgte kriterier.
Arbejdsgruppen har foretaget visse analyser af sammenhængen mellem kriterier og udgifter, når gennemsnitsindkomsten
(skalaindkomsten pr. indbygger) også inddrages. "Forklaringsstrukturen" ændres ikke herved, og gennemsnitsindkomsten synes
i øvrigt kun at have en vis indflydelse på analyseresultaterner for sygesikringsudgifternes vedkommende.
Arbejdsgruppen har konkluderet, a_t der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at foreslå antallet af ledige indført som
kriterium i de amtskommunale tilskuds- og udligningsordninger,
og a_t det af gruppen konstruerede boligkriterium også bør indføres i det amtskommunale sociale kriterium.
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Arbejdsgruppens konklusion og anbefaling.

Arbejdsgruppen vedrørende bloktilskud og andre udligningsordninger har med udgangspunkt i bemærkningerne til lovkomplekse l af juni 1979 genoptaget sit arbejde og har særligt søgt at
vurdere anvendeligheden af kriterierne 1) pendling, 2) lavindkomst, 3) arbejdsløshed og 4) boligforhold.
Der foreligger endnu ingen statistik over pendling, så
der er intet grundlag for at vurdere behovet og mulighederne
for at Inddrage dette kriterium i tilskuds- og udligningssyst emet.
Gruppen anbefaler dog, at hele centerkommuneproblemet
(herunder virkningen af en eventuel befolkningsafvandring) gøres til genstand for en nærmere undersøgelse, når den nødvendige statistik foreligger. Før en sådan mere omfattende undersøgelse foreligger, er der na;ppe nogen grund til at overveje
befolkningtætheden, der er indgået i gruppens analyser, indført som kriterium.
Spørgsmålet om indførelse af et lavindkomstkri terium i
tilskuds- og udligningssystemet bør efter arbejdsgruppens opfattelse stilles i bero, indtil overvejelserne om et socialindkomstbegreb er afklaret, idet disse overvejelser er af væsentlig betydning for indholdet og opgørelsen af et lavindkoms tkri terium.
Arbejdsgruppen har analyseret samvariationen mellem udgifterne på forskellige områder og antallet af fuldtidsledige.
De konstaterede statistiske sammenhænge er dog så svage,
at der ikke er grundlag for at foreslå dette kriterium indført
i hverken det kommunale eller det amtskommunale tilskuds- og
udi i gni ngssystem.
Gruppen anbefaler dog, at disse analyser gentages, når
der foreligger et sikrere statistisk materiale for en længere
periode.
Endelig har arbejdsgruppen overvejet forskellige mulige
boligkriterier. På grundlag af en samlet vurdering af resultaterne af de statistiske analyser og det øvrige statistiske materiale, der er indsamlet, anbefaler gruppen, at kriteriet
ældre, utidssvarende boliger samt nyere udlejningsboliger indføres i det sociale kriterium i både det kommunale og det amtskommunale bloktilskud samt i både den kommunale og amtskommunale hovedstadsudligning.

- 19 Arbejdsgruppen er dog opmærksom på, at behovet for et
supplerende kriterium er størst i de kommunale ordninger, hvor
det sociale kriterium nu kun består af ét element (børn af
enlige forsørgere), mens der allerede indgår to elementer 1
de amtskommunale ordninger.
Sammenfattende er konklusionen hovedsageligt den samme
som i betænkning nr. 855. Det sociale kriterium kan hensigtsmæssigt sammensættes af to elementer - børn af enlige forsørgere og boligforhold - i de primærkommunale ordninger og tre elementer - de nævnte samt enlige ældre - i de amtskommunale. Dog
har gruppens nye undersøgelser resulteret i et forslag om et
mere velegnet boligkriterium end udlejningsboliger, ligesom
kriteriet arbejdsløshed er afprøvet, uden at dets anvendelighed foreløbig har kunnet påvises.
7_.

De enkelte delkriteriers vægt i det samlede sociale kriterium .

Arbejdsgruppen har på grundlag af den samme metode, som
benyttedes i betænkning nr. 855, foretaget beregninger med henblik på sammensætningen af de sociale kriterier i de kommunale
og amtskommunale tilskuds- og udligningsordninger. Beregningerne, der er nærmere belyst i bilag 4, er baseret på en indførelse af delkriterierne børn af enlige forsørgere samt ældre,
utidssvarende boliger og nyere udlejningsboliger i det sociale
kriterium for kommunerne og af de to nævnte delkriterier samt
delkriteriet enlige ældre i det sociale kriterium for amtskommunerne. I beregningerne for kommunerne er dog på samme vis
som i betænkning nr. 855 inddraget resultaterne af de statistiske analyser med delkriteriet enlige ældre, hvorefter dette
delkriteriums beregnede vægt er tillagt vægten for delkriteriet
ældre, utidssvarende boliger og nyere udlejningsboliger ud fra
en betragtning om, at disse to delkriterier må anses for mere
nært beslægtede end delkriterierne enlige ældre og børn af enlige forsørgere.
Resultaterne af beregningerne og den af arbejdsgruppen
foreslåede sammensætning af de sociale kriterier herudfra fremgår af tabel 1 og 2 nedenfor.

- 20 Tabel 1. Arbejdsgruppens forslag til et socialt kriterium i den
kommunale fordelingsnøgle .

- 21 Tabel 2. Arbejdsgruppens forslag til et socialt kriterium i den
amtskommunale fordelingsnøgle.

8_.

De byrdefordelingsmæssige virkninger af gruppens forslag.

Bilag 5 viser, i 1980-niveau, de byrdefordelingsmæssige
virkninger af en gennemførelse af gruppens forslag i det kommunale udgiftsbehovstilskud og den kommunale hovedstadsudligning samt i de tilsvarende amtskommunale ordninger.
Det er forudsat, at det sociale kriteriums samlede vægt
forbliver uændret.
Udover virkningen af indførelsen af boligkriteriet er
der angivet virkningen af en på bygnings- og boligregistret
baseret beregning af antallet af standardlejligheder, en på
landspatientregistret baseret beregning af antallet af sengedage og en på budgettet for 1979 baseret beregning af kriteriernes vægt samt virkningen af bortfaldet af den særlige 1980regel om anvendelse af budgettal i hovedstadsudligningen. Gruppen har forudsat, at disse mere teknisk prægede justeringer
vil blive gennemført.

- 22 I bilag 6 er de nugældende vægte sammenlignet med de nye
beregnede vægte.
Det skal understreges, at bilag 5 ikke viser de samlede
ændringer i tilskuddene fra :.98O til 1981.
Dette skyldes for det første, at beregningerne er bygget
på de tal, der har ligget til grund for 1980-ti1 skuddene. For
det andet sker der fra 1980 til 1981 en nedsættelse af udligningsgrundlaget i det amtskommunale skattegrundlagsti 1 skud
samtidig med, at betalingen ~?or at benytte statens sygehuse
m.v. forhøjes. Virkningen heraf indgår ikke i beregningerne.
Bilag 5 viser, at de byrdefordelingsmæssige virkninger af
gruppens forslag er små, således at disse næppe i sig selv kan
være af afgørende betydning for vurderingen af forslagene.

København, den 28. februar 1980.

01e Asmussen
(formand)

Johnny Bjarking

Anders Eldrup

Gert Fischer

Peter Gorm Hansen

G. Kastberg

P. Brix Kjeldgaard

Otto Larsen

Lis Lauritsen

Jørgen R. Lotz

John Nørregård

Marius Ibsen

Paul Schilder
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ARBEJDSGRUPPENS SAMMENSÆTNING
Arbejdsgruppens medlemmer:
Kontorchef 01e Asmussen,
Fuldmægtig Anders Eldrup,
Fuldmægtig Lis Lauritsen,
Fuldmægtig Johnny Bjarking,
Cheføkonom Peter Gorm
Hansen,
Fuldmægtig John Nørregård,
Afdelingschef Otto Larsen,
Fuldmægtig Peter Brix
Kjeldgaard,
Vicedirektør Jørgen R. Lotz,
Kontorchef Gert Fischer,
Økonomidirektør G. Kastberg,

indenrigsmini steriet (formand)
finansmini steriet.
finansmini steriet.
socialministeriet.
Kommunernes Landsforening.
Kommunernes Landsforening.
Amtsrådsforeningen i Danmark.
Amtsrådsforeningen i Danmark.
Københavns kommune.
Københavns kommune.
Frederiksberg kommune.

Derudover har afdelingschef Jørgen Foersom, Frederiksberg
kommune, og fuldmægtig Jan Høst Schmidt, finansministeriet
deltaget i udvalgsarbejdet.
Arbejdsgruppens sekretariat:
Fuldmægtig Marius Ibsen,
Fuldmægtig Paul Schu'der,

indenrigsministeriet.
indenrigsministeriet.

Desuden har sekretær Dorthe Randeris og stud.polit. 1b Hansen, begge indenrigsministeriet, deltaget i sekretariatsarbejdet .
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UNDERSØGELSESMATERIALE VEDRØRENDE SAMMENHÆNGEN MELLEM BOLIGFORHOLDENE OG ANTALLET AF BISTANDSMODTAGERE

I tabel 1, 2 og 3 nedenfor er sammenfattet resultaterne af
de til brug for arbejdsgruppen gennemførte undersøgelser af sammenhængen mellem boligforholdene og antallet af bistandsmodtagere i henholdsvis Københavns kommune, Aalborg kommune og Rudkøbing kommune.

- 26 Tabel 2. Folketal, antal boliger, antal boliger fra før 1920 og
efter 1965 samt antal sociale boliger fordelt efter hyppigheden af bistandsklienter i de pågældende statistiske
zoner. Aalborg kommune 1977/78.

Note: Tabellen bygger på en opgørelse af antallet af bistandsmodtagere samt boligernes antal, alder og ejerforhold i hver
af Aalborg kommunes 208 planzoner.

- 27 Tabel 3. Hyppigheden af bistandsmodtagere i forskellige typer
boliger. Rudkøbing kommune 1979.
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RESULTATERNE AF ARBEJDSGRUPPENS STATISTISKE UNDERSØGELSER
Arbejdsgruppens statistiske analyser - regressionsanalyser - er gennemført på helt tilsvarende vis som de statistiske analyser, derer indeholdt i betænkning nr. 855.
Analyserne er således udført ved hjælp af EDB-programrnet
SAS (Statistical Analysis System), og der er i analyserne foretaget en vægtning af kommuner og amtskommuner, hvorefter de
enkelte kommuner og amtskommuner indgår i analyserne med en
vægt svarende til deres samlede indbyggertal. For en nærmere
beskrivelse af metoden henvises i øvrigt til betænkning nr.
855, pp. 131-137, og bilag 11 til betænkningen.
Samtidige udgifter og kriterier er i analyserne normeret,
dvs. opgjort pr. indbygger eller lignende, som anført ovenfor
side 13-14 og 16-17 . En nærmere omtale af normeringsproblemet
findes i betænkning nr. 855, pp. 184-189.
I analyserne for kommunerne indgår i alt 275 observationer, i analyserne for amtskommunerne indgår 16 observationer,
svarende til de 14 amtskommuner samt Københavns og Frederiksberg kommuner.
Resultaterne af arbejdsgruppens statistiske analyser fremgår af tabel A1-A17 (kommunerne) og tabel B1-B9 (amtskommunerne ) nedenfor.
I tabel Al er vist korrelat!onsmatrieen for de kommunale
udgifter og kriterier. De enkelte tal i tabellen angiver således den simple korrelationskoefficient
(ukvadreret: R) for
den pågældende kombination af udgiftstype og kriterium. Ved
kvadrering af korrelationskoefficienten opnås "forklaringsgraden", der udtrykker omfanget af samvariationen mellem udgiftsniveauet og kriteriet.
I tabellerne A2-A17 er gengivet de samlede regressionsanalyseresultater for analyserne med de ikke tidligere undersøgte kriterier: ældre, utidssvarende boliger og nyere udlejningsboliger samt arbejdsløshed (fuldtidsledige) på de vigtig1) Dvs. korrelationskoefficienten i en regressionsanalyse, hvor
vedkommende kriterium optræder som eneste "forklarende" variabel for udgiftsniveauet.

- 29 ste relevante udgiftsområder. For en nærmere beskrivelse af
de forskellige statistiske analysestørrelser henvises til underbilaget til bilag 11 til betænkning nr. 855.
Korrelationsmatricen for de amtskommunale udgifter og
kriterier fremgår af tabel Bl, og i tabel B2-B9 er gengivet
de samlede regressionsanalyseresultater for analyserne med
kriterierne ældre, utidssvarende boliger og nyere udlejningsboliger samt arbejdsløshed (fuldtidsledige) på de vigtigste
relevante udgiftsområder.
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TABEL A2 UDGIFTER TIL KONTANTHJÆLP PR. 17-39 ARIG
KRITERIUM: ÆLDRE, UTIDSSVARENDE BOLIGER OG NYERE UDLEJNINGSBOLIGER (BOL2)

DEPENDENT VARIABLE: NP1
WEIGHT:
TOT
SOURCE
MODEL

KONTANTHJALP
DF

SUM OF SQUARES

MEAN SQUARE

F VALUE
268.79

301026.34477651

301026.34477651

ERROR

273

305737.75448659

1119.91851460

CORRECTED TOTAL

274

606764.09926310

SOURCE
B0L2

•

PR > F

R-SQUARE

C.V.

0.0001

O.496II8

6018.3086

STD DEV

NP1 MEAN

33-46518362

0.55605629

DF

TYPE I SS

F VALUE

PR > F

DF

TYPE IV SS

F VALUE

PR > F

1

301026.34477651

268.79

0. 0001

1

301026.34477651

268.79

0.0001

PARAMETER

ESTIMATE

T FOR HO:
PARAMETERS

INTERCEPT
B0L2

0 .33570169
2 .89155228

11 .09
16.39

PR >

T

0.0001
0.0001

STD ERROR OF
ESTIMATE
O.O3028318
0.17636890

ro
1

TABEL A3. UDGIFTER TIL KONTANTHJÆLP PR. 17-39 ARIG
KRITERIUM: ARBEJDSLØSHED (NARB)

DEPENDENT VARIABLE: NP1
WEIGHT:
TOT
SOURCE

KONTANTHJALP
DF

SUM OF SQUARES

MEAN SQUARE

F VALUE
2.88

MODEL

1

6342.76791051

6342.76791051

ERROR

273

600421.33135259

2199.34553609

CORRECTED TOTAL
SOURCE
NARB

274

606764.09926310

PR > F

R-SQUARE

C.V.

0.0906

0.010453

8433.8908

STD DEV

NP1 MEAN

46.89718047

0.55605629

DF

TYPE I SS

F VALUE

PR > F

DF

TYPE IV SS

F VALUE

PR > F

1

6342.76791051

2.88

0. 0906

1

6342.76791051

2.88

O.O9O6

PARAMETER

ESTIMATE

T FOR HO:
PARAMETERS

INTERCEPT
NARB

0 .86353561
-1 .80855647

14.51
-1 .70

PR >

T

0.0001
0.0906

STD ERROR OF
ESTIMATE
O.O5949473
1 .06497496

!
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TABEL A4. UDGIFTER TIL DAGINSTITUTIONER M.V. PR. 0-6 ARIG
KRITERIUM: ÆLDRE, UTIDSSVARENDE BOLIGER OG NYERE UDLEJNINGSBOLIGER (B0L2)

TABEL A5. UDGIFTER TIL DAGINSTITUTIONER M.V. PR. 0-6 ARIG
KRITERIUM: ARBEJDSLØSHED (NARB)

TABEL A 6 .

UDGIFTER T I L DØGNPLEJE OG DØGNINSTITUTIONER PR. 0 - 1 6 ÅRIG
KRITERIUM: ÆLDRE, UTIDSSVARENDE BOLIGER OG NYERE UDLEJNINGSBOLIGER ( B 0 L 2 )

DEPENDENT VARIABLE:
WEIGHT:

NP3
TOT

DOGNINSTITUTIONER

TABEL A7. UDGIFTER TIL DØGNPLEJE OG DØGNINSTITUTIONER PR. 0-16 ÅRIG
KRITERIUM: ARBEJDSLØSHED (NARB)

TABEL A 8 . UDGIFTER T I L DAGPENGE OG SYGESIKRING PR. 1 7 - 6 4 ARIG
KRITERIUM: ÆLDRE, UTIDSSVARENDE BOLIGER OG NYERE UDLEJNINGSBOLIGER

DEPENDENT VARIABLE: NP6
WEIGHT:
TOT

DAGPENGE OG SYGESIKRING

(BOL?

TABEL A9. UDGIFTER TIL DAGPENGE OG SYGESIKRING PR. 17-64 ÅRIG
KRITERIUM: ARBEJDSLØSHED (NARB)

DEPENDENT VARIABLE: NP6
WEIGHT:
TOT

DAGPENGE OG SYGESIKRING

TABEL A l O .

UDGIFTER T I L BESKÆFTIGELSE AF ARBEJDSLØSE M.V. PR. 1 7 - 6 4 ÅRIG
KRITERIUM: ÆLDRE, UTIDSSVARENDE BOLIGER OG NYERE UDLEJNINGSBOLIGER (BOL2)

DEPENDENT VARIABLE: NP6C
WEIGHT:
TOT

BESKAFTIGELSE AF ARBEJDSLOSE

TABEL All. UDGIFTER TIL BESKÆFTIGELSE AF ARBEJDSLØSE M.V. PR. 17-64 ÅRIG
KRITERIUM: ARBEJDSLØSHED (NARB)

DEPENDENT VARIABLE: NP6C
WEIGHT:
TOT

BESKAFTIGELSE AF ARBEJDSLOSE

TABEL Al 2.

UDGIFTER T I L FOLKESKOLEVÆSEN M.V. PR. 7 - 1 6 ÅRIG
KRITERIUM: ÆLDRE, UTIDSSVARENDE BOLIGER OG NYERE UDLEJNINGSBOLIGER

DEPENDENT VARIABLE: NP7
WEIGHT:
TOT

FOLKESKOLEVASEN

(BOL2)

TABEL A13. UDGIFTER TIL FOLKESKOLEVÆSEN M.V. PR. 7-16 ÅRIG
KRITERIUM: ARBEJDSLØSHED (NARB)

DEPENDENT VARIABLE: NP7
WEIGHT:
TOT

FOLKESKOLEVASEN

TABEL

A14.

U D G I F T E R T I L F O L K E B I B L I O T E K S V Æ S E N , KULTUREL VIRKSOMHED M . V . P R . INDBYGGER
K R I T E R I U M : Æ L D R E , U T I D S S V A R E N D E B O L I G E R O G NYERE U D L E J N I N G S B O L I G E R ( B O L 2 )

DEPENDENT VARIABLE: NP8
WEIGHT:
TOT

FOLKEBIBLIOTEKER

TABEL A15. UDGIFTER TIL FOLKEBIBLIOTEKSVÆSEN, KULTUREL VIRKSOMHED M.V. PR. INDBYGGER
KRITERIUM: ARBEJDSLØSHED (NARB)

TABEL A16. UDGIFTER TIL ADMINISTRATION PR. INDBYGGER
KRITERIUM: ÆLDRE, UTIDSSVARENDE BOLIGER OG NYERE UDLEJNINGSBOLIGER (BOL2)

TABEL A17. UDGIFTER TIL ADMINISTRATION PR. INDBYGGER
KRITERIUM: ARBEJDSLØSHED (NARB)

Tabel Bl. Korrelationsmatrice for de amtskommunale udgifter og kriterier

TABEL B2. UDGIFTER TIL SYGEHUSVÆSEN PR. 1.000 SENGEDAGE (BEREGNET)
KRITERIUM: ÆLDRE, UTIDSSVARENDE BOLIGER OG NYERE UDLEJNINGSBOLIGER (AB0L2)

TABEL B3 . UDGIFTER TIL SYGEHUSVÆSEN PR. 1.000 SENGEDAGE (BEREGNET)
KRITERIUM: ARBEJDSLØSHED (ANARB)

TABEL B 4 .

UDGIFTER T I L SYGESIKRING PR. INDBYGGER
KRITERIUM: ÆLDRE, UTIDSSVARENDE BOLIGER OG NYERE UDLEJNINGSBOLIGER (ABOL2)

DEPENDENT VARIABLE: NAP2
WEIGHT:
ATOT

SYGESIKRINGSUDGIFTER PR INDBYGGER

TABEL B 5 .

UDGIFTER T I L SYGESIKRING PR. INDBYGGER
KRITERIUM: ARBEJDSLØSHED (ANARB)

DEPENDENT VARIABLE: NAP2
WEIGHT:
ATOT

SYGESIKRINGSUDGIFTER PR INDBYGGER

TABEL B6. UDGIFTER TIL DØGNPLEJE OG DØGNINSTITUTIONER PR. 0-17 ARIG
KRITERIUM: ÆLDRE, UTIDSSVARENDE BOLIGER OG NYERE UDLEJNINGSBOLIGER (AB0L2)

TABEL B7. UDGIFTER TIL DØGNPLEJE OG DØGNINSTITUTIONER PR. 0-17 ARIG
KRITERIUM: ARBEJDSLØSHED (ANARB)

TABEL B8. UDGIFTER TIL REVALIDERINGSINSTITUTIONER PR. 17-64 ARIG
KRITERIUM: ÆLDRE, UTIDSSVARENDE BOLIGER OG NYERE UDLEJNINGSBOLIGER (ABOL2)

TABEL B9. UDGIFTER TIL REVALIDERINGSINSTITUTIOMER PR. 17-64 ÅRIG
KRITERIUM: ARBEJDSLØSHED (ANARB)

- 57 Bilag 4.

BEREGNINGER VEDRØRENDE SAMMENSÆTNINGEN AF DET SOCIALE KRITERIUM
I dette bilag er nærmere redegjort for beregningerne
vedrørende sammensætningen af de sociale kriterier i de kommunale og amtskommunale tilskuds- og udligningsordninger.
Idet der i øvrigt henvises til omtalen i betænkning nr.
855, pp. 266-270, skal det bemærkes, at opgørelsen af de enkelte delkriteriers vægt i det samlede sociale kriterium tager udgangspunkt i beregningen af en indregningsfak tor for
hver kombination af delkriterium og udgiftsområde. Denne indregningsf aktor er sat lig med 0 i de tilfælde, hvor vedkommende delkriterium har måttet antages åbenbart at savne årsagssammenhæng med det pågældende udgiftsområde. Ellers er
indregningsfaktoren fremkommet ved multiplikation af to størrelser, nemlig en kri terievægt og en områdevægt.
Kriterievægten angiver for hvert udgiftsområde den vægt,
hvormed de enkelte delkriterier indgår i beregningerne for
det pågældende udgiftsområde. Kriterievægten beregnes for hvert
udgiftsområde som et tal, for hvilket det gælder, at summen
af tallene for de enkelte delkriterier tilsammen giver 1, og
at tallene afspejler forholdet mellem de enkelte delkriteriers "forklaringsgrad" på det pågældende udgiftsområde. Beregningen af kriterievægten for henholdsvis kommuner og amtskommuner fremgår af tabel 1 og 2 nedenfor.

- 60 Områdevægten angiver for hvert udgiftsområde den
vægt, hvormed området indgår i beregningen af sammensætningen af det sociale kriterium. Områdevægten opgøres som
den samlede (amts)kommunale nettodriftsudgift på området
multipliceret med den "gennemsnitlige forklaringsgrad" på
området af de delkriterier, som ikke er frasorteret, og
divideret med summen af de på denne måde beregnede beløb
for samtlige udgiftsområder. Opgørelsen af områdevægte
for henholdsvis kommuner og amtskommuner er vist i tabel
3 og 4 nedenfor.

- 63 Indregningsfaktoren for hver enkelt kombination af
delkriterium og udgiftsområde fremkommer herefter som
nævnt ved at multiplicere den for delkriteriet og udgiftsområdet beregnede kriterievægt og områdevægt. Vægten for
det enkelte delkriterium i det sociale kriterium findes
endelig ved at lægge de for delkriteriet beregnede indregningsf aktorer sammen. I tabel 5 og 6 nedenfor er vist
beregningen af de enkelte delkriteriers vægt i det sociale kriterium for henholdvis kommuner og amtskommuner på
grundlag af de i tabellerne 1-4 opgjorte kriterievægte
og områdevægte.

- 65 Tabel 6. Beregningen af de enkelte delkriteriers vægt i det sociale kriterium for amtskommunerne.

Indregningsfaktorer for delkriteriet l)

Udgiftsområde

Børn af enlige forsørgere

Enlige
ældre

Ældre, utidssvarende boliger og
nyere udlejningsboliger

Sygehusvæsen

0,290

0,288

0,241

Døgnpleje og døgninstitutioner for børn og unge

0,028

-

0,023

1) Indregningsfaktorerne fremkommer ved multiplikation af kolonne
(2) i tabel 2 cg kolonne (4) i tabel 4.

- 66 Bilag 5

DE BYRDEFORDELINGSMÆSSIGE VIRKNINGER AF ARBEJDSGRUPPENS FORSLAG
M .V .

I dette bilag er redegjort for virkningerne fer de enkelte
kommuner og amtskommuner af de af arbejdsgruppen stillede forslag om indførelse af kriteriet ældre, utidssvarende boliger og
nyere udlejningsboliger i det sociale kriterium i de kommunale
og amtskommunale tilskuds- og udligningsordninger.
I beregningerne er endvidere inddraget virkningerne af den
foreslåede justering af vægtene for de enkelte kriterier i ordningerne samt af opgørelsen af kriteriet standardlejligheder i
de kommunale ordninger på grundlag af bygnings- og boligregistret og opgørelsen af kriteriet sengedage i de amtskommunale
ordninger på grundlag af landspatientregistret.
Endelig har man vist virkningerne af bortfaldet af den
alene for 1980 gældende bestemmelse om anvendelse af budgettal
i

hovedstadsudligningsordningen for kommuner og amtskommuner.
I tabel 1 er vist virkningerne for kommunerne, i tabel 2

virkningerne for amtskommunerne og endelig i tabel 3 virkningerne for kommuner og amtskommuner under ét.

Tabel 1. Virkningerne fer kommunerne, gevinst(-Q /tab( + ), målt i pct. af beskatningsgrundlaget 1980.

Tabel 1 . Virkningerne fer kommunerne, gevinst( •*•)/tab( + ) , målt i pet
grundlaget 1980.

'af beskatnings-
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