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5. Tilskud og udligning 
 

5.1 Tilskud og udligning 
 
I 2020 vedtog Folketinget en reform af udlig-
ningssystemet for kommunerne. 2021 er det første 
år, hvor kommuners tilskud og udligning fordeles 
efter det nye system. Gevinster og tab i forbindel-
se med reformen indfases gradvist. For Vejle 
Kommune indfases gevinsten over 2 år. 
 
I 2021 forventer Vejle Kommune, at de samlede 
indtægter fra tilskud og udligning vil være 1.903,7 
mio. kr.  
 

Udligningen tilstræber, at kommunerne ved en 
landsgennemsnitlig skatteopkrævning har mulig- 
hed for at tilbyde samme serviceniveau.  
Udligningssystemet tager højde for udgiftsbehovet 
i den enkelte kommune, der er fastlagt ud fra en 
række objektive kriterier. 
 
Det samlede bloktilskud til kommunerne bruges 
dels til den kommunale udligning og dels til et  
tilskud, der fordeles efter antallet af borgere i de 
enkelte kommuner. Vejle Kommunes andel af lan-
dets befolkning er 1,99 %. 
 

 
 

5.2 Fordeling af tilskud og udligning i 2021 

 
 

Tilskud og udligning  
B 2021 

(mio. kr.) 
BO-år 2022 
(mio. kr.) 

BO-år 2023 
(mio. kr.) 

BO-år 2024 
(mio. kr.) 

Statstilskud  -1.822,5 -1.774,1 -1.854,1 -1.879,8 

Udligning og generelle tilskud  -56,3 -77,3 -72,8 -68,5 

Efterregulering af tidligere år 104,3 0,0 0,0 0,0 

Øvrige tilskud  -129,2 -144,9 -137,6 -140,5 

I alt  -1.903,7 -1.996,2 -2.064,6 -2.088,9 
Minus - = indtægter 
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5.3 Budgetteret tilskud og udligning 
 
Kommunens indtægter fra tilskud og udligning er  
afhængige af kommunens udskrivningsgrundlag 
for skatteindtægter.  
Vælger kommunen statsgaranti på skatterne, er 
indtægterne fra tilskud og udligning endelige. 
Vælger kommunen selvbudgettering af skatter, 
bliver tilskuddene og udligningen efterreguleret 
tre år senere på baggrund af den endelige skatte- 
opkrævning og opgjorte udgiftsbehov.  
Da Vejle Kommune selvbudgetterede i 2018, er 
der indregnet en efterregulering af tilskud og ud-
ligning i 2021. Samlet på både skatter og tilskud 
og udligning er der i 2021 en negativ efterregule-
ring, som er endelig.  
 
Vejle Kommune budgetterer i 2021 med indtægter  
på 56,3 mio. kr. fra de forskellige udligningsord-
ninger, der blandt andet vedrører: 
 

 Generel landsudligning 
 Indvandrere og efterkommere 
 Udligning vedr. selskabsskat 
 Udligning af dækningsafgift af offentlige 

ejendomme 
 
 
 

Det bemærkes at udligningen vedrørende ind-
vandrere og efterkommere er halveret i forhold til 
tidligere år, i det nye udligningssystem.  
 
Statstilskuddet udgør i alt 1.822,5 mio. kr., hvoraf  
59,8 mio. kr. kun udbetales, hvis kommunerne 
samlet overholder loftet for serviceudgifter, jf. 
aftalen mellem Regeringen og Kommunernes 
Landsforening. Endvidere er 19,9 mio. kr. gjort 
betinget af, at kommunerne samlet overholder 
loftet for anlægsbudgettet. 
 
I statstilskuddet er indregnet et tilskud til be-
skæftigelsesindsatsen på anslået 258 mio. kr. Be-
løbet er fastsat, så det på landsplan modsvarer de 
forventede udgifter til forsikrede ledige i 2021.  
 
På baggrund af den faktiske udvikling i antallet af 
forsikrede ledige midtvejsreguleres tilskuddet i 
2021. Efter årets udgang reguleres tilskuddet igen. 
 
Der er budgetteret med et tilskud på 19,9 mio. kr. 
i 2021 som kompensation fra staten i forbindelse 
med afskaffelsen af dækningsafgiften for 
erhvervsejendomme. Beløbet svarer til 50% af det 
tabte provenu. 
 
 
 

 
 
 


