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Kommunerne vil bruge flest penge på børn og unge 

I 2014 udgør kommunernes forventede udgifter til børn og unge (folkeskolen, dag-
tilbud til børn og unge samt børn og unge med særlige behov) 93,1 mia. kr. og er 
dermed den største post på driftsbudgettet. 52,3 mia. kr. af udgifterne til børn og 
unge går til folkeskolen. I forhold til budget 2013 er udgifterne til børn og unge fal-
det med 0,1 mia. kr. Udgifterne til børn og unge udgør 28,8 pct. af de samlede net-
todriftsudgifter på 323,7 mia. kr. De samlede nettodriftsudgifter er steget 0,2 mia. 
kr. i forhold til budget 2013. 
 
De budgetterede kommunale nettodriftsudgifter fordelt på formål. 2014 

 
Anm.: Alle beløb er angivet i årets budgetterede pris- og lønniveau. 
 
Flest driftsudgifter til serviceområdet 
Kommunernes samlede nettodriftsudgifter er på 323,7 mia. kr. (inkl. statsrefusion). 
Heraf udgør serviceudgifterne 230,1 mia. kr. (fx skoler og ældrepleje), og udgifterne 
til kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør 
19,6 mia. kr. Indkomstoverførslerne udgør 63,6 mia. kr. (fx førtidspensioner og 
kontanthjælp), og udgifter til forsikrede ledige mv. udgør 13,0 mia. kr. 
 
Anlægsudgifter falder 
Nettoanlægsudgifterne stiger med 2,6 mia. kr. i forhold til budget 2013 og udgør 
17,3 mia. kr. i budget 2014. De fordeler sig med 1,6 mia. kr. til forsyningsvirksom-
hederne, 4,1 mia. kr. til folkeskolen, 3,9 mia. kr. til transport og infrastruktur samt 
7,7 mia. kr. til øvrige formål. 
 
Nettoanlægsudgifter til folkeskolen i budget 2014 udgør 23,9 pct. af det samlede 
nettoanlægsbudget, svarende til 4,1 mia. kr., og er steget med 0,2 mia. kr. i forhold 
til budget 2013. Nettoanlægsudgifter til transport og infrastruktur i budget 2014 
udgør 22,7 pct. af det samlede nettoanlægsbudget, svarende til 3,9 mia. kr., og er 
steget med 0,8 mia. kr. i forhold til budget 2013. Tilsammen udgør de to områder 
46,7 pct. af de samlede nettoanlægsudgifter i budget 2014. 
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De skattefinansierede nettoanlægsudgifter, der ikke inkluderer forsyningsområdet, 
er i 2014 budgetteret til at ligge på 15,7 mia. kr., hvilket er en stigning på 2,2 mia. 
kr. i forhold til de budgetterede udgifter i 2013. 
 

 De kommunale budgetter fordelt på regioner 

Sum af kommuner beliggende i  Hoved-
staden 

Sjælland Syd- 
danmark 

Midt- 
jylland 

Nord- 
jylland 

Hele  
landet 

Hele  
landet 

      2014 2013  
   mio. kr.   

Driftsudgifter, netto1 102 944 47 541 69 264 70 740 33 227 323 718 323 516 
Heraf:        
   Serviceudgifter2 .. .. .. .. .. 230 061 230 963 
   Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet .. .. .. .. .. 19 576 19 258 
   Nettodriftsindtægter fra ældreboliger .. .. .. .. .. 1 077 1 029 
   Indkomstoverførsler .. .. .. .. .. 63 580 61 047 
   Udgifter til forsikrede ledige mv. .. .. .. .. .. 12 952 14 799 
   Indtægter fra den centrale refusionsordning .. .. .. .. .. 1 497 1 613 
   Tjenestemandspensioner på forsyningsområdet .. .. .. .. .. 272 268 
   Nettodriftsindtægter fra forsyningsområdet .. .. .. .. .. 149 176 
Anlægsudgifter, netto 6 903 1 692 3 356 4 089 1 262 17 302 14 715 
Renteudgifter  651  382  454  523  223 2 233 2 355 
Renteindtægter  609  153  227  231  80 1 300 1 295 
Afdrag på lån  1 324  765 1 001  997  418 4 504 4 237 
Optagne lån  878  704 1 043 1 769  588 4 983 5 441 
Generelle tilskud3 18 221 13 644 22 811 20 072 10 791 85 538 87 344 
Udligning af moms  17  8  19  14  3  60  69 
Skatter 91 509 35 917 49 626 53 754 23 739 254 546 248 973 
Finansforskydninger, netto4  622 -30  386  537 -65 1 449 1 837 
–  
Anm. 1: Alle beløb er angivet i årets budgetterede pris- og lønniveau. Drifts- og 
anlægsudgifter er anført eksklusive købsmoms. 
Anm. 2: Der er i sammenligningen mellem 2014 og 2013 ikke taget højde for mer-
opgaver, som er de opgaver kommunerne har fået efter det oprindelige budgets 
vedtagelse. 
1 Driftsudgifterne, netto er inklusive statsrefusion. 

 2 Kommunernes udgifter til folkeskolen, ældre, administration mv. 
3 Inkl. kommunernes ikke aktivitetsbestemte bidrag til regionerne på 0,7 mia. kr. 
4 Bevægelser i likvide aktiver, mellemregningskonti mv. 

 
 

Mere information: Yderligere oplysninger om de kommunale budgetter kan ses på www.dst.dk/stattabel/1162 i 
Statistikbanken og i abonnementsserien Offentlige finanser 2014:1 (Statistiske Efterretninger), som også ud-
kommer i dag. 
Kilder og metoder: Statistikken over de kommunale budgetter udarbejdes på grundlag af detaljerede budget-
oplysninger for de enkelte kommuner. Indberetningsniveauet, som er fælles for alle kommuner og regioner, er 
autoriseret af Økonomi- og Indenrigsministeriet.  
De regionale budgetter kan findes separat i Statistisk Efterretninger samt i Statistikbanken. 
Flere oplysninger findes på www.dst.dk/kvalitetsdeklaration/118422. 
Næste offentliggørelse: Kommunale og regionale budgetter 2015 udkommer 16. januar 2015. 
Henvendelse: Helene Gjermansen, tlf. 39 17 34 65, hgj@dst.dk 
                         Ralf Frimand, tlf. 39 17 30 53, raf@dst.dk  
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