11. juni 2014

Udviklingen i den kommunale serviceramme fra 2014 til 2015

Når de kommunale udgiftsniveauer i aftale, budgetter og regnskaber
sammenlignes mellem årene er det almindelig praksis, at der tages højde for
udviklingen i priser- og lønninger samt opgaveændringer mellem stat, kommuner
og regioner i medfør af DUT-princippet mv.
Det er tilsvarende typer af korrektioner der foretages i forbindelse med
opgørelsen af kommunernes overholdelse af det kommunale udgiftsloft.
Opgørelsen af udviklingen i kommunernes serviceramme fra 2014 til 2015 viser,
at realvæksten fra 2014 til 2015 udgør 0,3 mia. kr., jf. tabel 1. Hertil kommer løftet
af ældreområdet med 1 mia. kr. gældende fra 2014.
Tabel 1
Udviklingen i kommunernes serviceramme fra 2014 til 2015
Mia. kr.

ØA14

1. Serviceramme, jf. økonomiaftalen for 2014

230,5

2. Korrektioner, heraf

-0,2

- Opgaveændringer i medfør af DUT-princippet mv.

-0,6

3. Serviceramme (sammenlignelig med 2015) (= 1+2)
4. Serviceramme, jf. økonomiaftalen for 2015

Forskel

3,7

- Ændrede pris- og lønforudsætninger vedr. 2014

- Pris- og lønopregning til 2015-niveau

ØA15

4,6
234,3
234,6

5. Udvikling i servicerammen fra 2014 til 2015 (= 4-3)

0,3

Anm.: I tabellen medfører afrunding, at tallene ikke summer til totalen. Der er i opgørelsen ikke taget højde for
yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet i henhold til bloktilskudsaktstykket for 2015, som vil
påvirke udgiftsniveauerne i både ØA14 og ØA15 parallelt ved sammenligninger over tid.

Korrektionerne i opgørelsen omfatter følgende:
• Ændrede pris og lønforudsætninger vedr. 2014. I økonomiaftalen for 2014 er der
anvendt et skøn for pris- og lønudvikling for serviceudgifter fra 2013 til 2014
på 1,3 pct. I forbindelse med økonomiaftalen er skønnet for 2013 til 2014
revideret til 1,2 pct. Det indebærer en korrektion af servicerammen for 2014
på -0,2 mia. kr.
• Opgaveændringer i medfør af DUT-princippet mv. Den væsentligste korrektion af
servicerammen for 2014 vedrører tilskud til høreapparatbehandling, hvor
lovændringen bl.a. indebærer, at det kommunale ansvar for
høreapparatbehandlingen flyttes til regionerne. Opgaveændringen indebærer
kommunale mindreudgifter på knap 0,6 mia. kr. årligt.
• Pris- og lønopregning til 2015-niveau. I økonomiaftalen for 2015 er der anvendt et
skøn for pris- og lønudvikling for serviceudgifter fra 2014 til 2015 på 2,0 pct.
Korrektionen for pris- og lønudviklingen fra 2014 til 2015 udgør dermed ca.
4,6 mia. kr.

