
 
 

8. juni 2021Faktaark – COVID-19 kompensation   
   

  
Regeringen og KL er med aftalen enige om kompensation for kommunernes net-
tomerudgifter, der afstedkommer af COVID-19, således at de ikke går ud over 
den borgernære velfærd. Der er på den baggrund enighed mellem regeringen og 
KL om, at kommunerne kompenseres for i alt 1,6 mia. kr. i 2021, som vedrører 
følgende udgifter: 

• Der gives en kompensation på 0,9 mia. kr. i 2021 for nettomerudgifter til ren-
gøring i kommunale og private velfærdstilbud, personaleudgifter, testkapacitet, 
isolationsfaciliteter og opsporing, herunder bl.a. på ældreområdet mv.  
 

• Aarhus Kommune har på vegne af kommunerne koordineret køb af værne-
midlerne i organisationen KVIK. Der gives en kompensation for i alt 0,4 mia. 
kr.  
 

• De regionale trafikselskaber, som er ejet af de enkelte kommuner og regioner i 
fællesskab, har opgjort mindreindtægter for samlet 0,6 mia. kr. Heraf udgør 
kompensationen til kommunerne 0,3 mia. kr.  
 

Regeringen vil søge, at midlerne kommer til udbetaling hurtigst muligt.  
Der samles op i fællesskab, når der er større klarhed om de endelige økonomiske 
konsekvenser. 

I 2020 blev kommunerne kompenseret for merudgifterne som følge af COVID-19 
• 1,4 mia. kr. i 2020 for nettomerudgifter til rengøring i kommunale og private 

velfærdstilbud, differentieret forældrebetaling i dagtilbud i forbindelse med 
genåbningen, udgifter til isolationsfaciliteter, personaleudgifter, indkøb af ind-
retning og udstyr mv. 
 

• 2,2 mia. kr. i 2020 til kompensation til Aarhus Kommune, der har koordineret 
kommunernes indkøb af værnemidler i organisationen KVIK.  

 

Tabel 1 
Aftalt COVID-19-kompensation til kommunerne 

 ØA21 ØA22 
Mia. kr. løbende priser   
Nettomerudgifter, herunder rengøring og 
kompensation af velfærdstilbud 1,4 0,9 

Centralt værnemiddelindkøb, KVIK 2,2* 0,4 
Kompensation af trafikselskaber - 0,3 

 

 Anm.: *) Heraf 1,2 mia. kr. aftalt ifm. Aftale om kommunernes økonomi for 2021 og yderligere 1 mia. kr. aftalt i 
december 2020 ifm. Aftale om håndtering af COVID-19.   

Kilde: Aftale om kommunernes økonomi 2021 og 2022. 
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