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Bilag a. De hidtidige overvejelser om den
kommunale struktur i hovedstadsområdet

1. Indledning

I dette bilag gives for det første en kort gennemgang af de væsentligste
principper i kommunalreformen fra 1970. Dernæst redegøres for de særlige
overvejelser om en hovedstadsreform, og resultatet af disse overvejelser i
form af Hovedstadsrådet beskrives. Herefter beskrives Hovedstadsrådets
funktionsperiode fra 1974 til 1989. Endelig gives der en kort redegørelse
for de efterfølgende overvejelser omkring mulighederne for at styrke ho-
vedstadsområdet.

2. Kommunalreformen 1970

2.1. Kommunesammenlægningerne
Den 1. april 1970 gennemførtes kommunalreformen i provinsen. Uden for
det snævre hovedstadsområde (København og Frederiksberg Kommuner og
kommunerne i Københavns amt) blev 1366 kommuner sammenlagt til 255
nye og større kommuner, og 83 købstæder og 24 amtskommuner indgik i
13 nye amtskommuner fælles for land og by.

2.2. Principperne for den kommunale inddeling
Den nye kommuneinddeling blev tilrettelagt på grundlag af 3 hovedprincip-
per, der var optaget i lov af 3. juni 1967 om revision af den kommunale
inddeling:

* De nye kommuner skulle have en vis mindstestørrelse - normalt
ikke under 5-6.000 indbyggere - der kunne skabe grundlaget for en
forsvarlig administration af datidens lokaleopgaver inden for skole-
væsenet, den sociale forsorg, vejvæsenet etc.

* De nye kommuner skulle dannes, så befolkningsmæssigt og er-
hvervsmæssigt samhørende områder blev placeret i samme kom-
mune, og heri lå specielt, at et samhørende bysamfund normalt
skulle udgøre en kommune.

* Der skulle dannes nye amtskommuner fælles for land og by, som
skulle have mindst 200-250.000 indbyggere og afgrænses således,
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at der blev taget hensyn til de befolkningsmæssige og erhvervs-
mæssige kontakter i landsdelene.

Inddelingsloven, der blev vedtaget enstemmigt af Folketinget, overlod det
til indenrigsministeren efter indstilling fra en særlig kommission, Kommu-
nalreformkommissionen, at gennemføre reformen i praksis.

2.3. Inddelingsreformen for de tre store provinsbyer
For de 3 store provinsbyer (Århus, Odense, Aalborg) ønskede Folketinget
problemerne forelagt, hvis kommissionen ikke ved forhandling med kom-
munerne kunne tilvejebringe enighed i lokalområdet. Da dette ikke lykke-
des, gennemførte Folketinget den nye inddeling for de 3 store provinsbyer
ved lov af 4. juni 1969. Ligesom i den øvrige del af landet blev princippet
"ét bysamfund - én kommune" lagt til grund for inddelingen her. Loven
blev vedtaget i Folketinget med et betydeligt flertal; kun enkelte medlem-
mer, overvejende repræsentanter for de implicerede byområder, stemte
imod.

De 3 store provinsbykommuner blev dannet ved sammenlægning af et stør-
re antal kommuner. Den nye Århus Kommune blev således dannet ved sam-
menlægning af den gamle købstadkommune med 21 forstads- og omegns-
kommuner. Kommunen fik et areal på næsten 470 km2 og et befolknings-
grundlag på i alt 226.500 indbyggere. Det var mere end en fordobling af
indbyggertallet i forhold til den gamle købstadskommune.

2.4. Baggrunden for principperne bag inddelingsreformen
Som grundlag for de 3 principper for den ny kommuneinddeling lå konkrete
undersøgelser af forholdene forskellige steder i landet.

Princippet "ét bysamfund - én kommune" var således resultatet af en under-
søgelse af forholdene i Vejle by; en undersøgelse der senere blev fulgt op af
tilsvarende undersøgelser i andre byområder, bl.a. omfattende undersøgelser
omkring de 3 største provinsbyer. Undersøgelserne viste, at der var forskel
på de ydelser, som kommunerne stillede til rådighed for borgerne i de for-
skellige dele af byen, og forskel på de økonomiske vilkår, som de enkelte
kommuner arbejdede under. Hensynet til byens udvikling og mulighederne
for at tiltrække nye virksomheder, og dermed skaffe nye arbejdspladser, tal-
te afgørende for at samle de økonomiske kræfter i byområdet, og overlade
planlægningen og tilrettelæggelsen af byudviklingen til én myndighed. Kun
derved kunne det sikres, at lokalområdets borgere kunne bevare ansvaret for
tilrettelæggelsen af byens fremtid, og at investeringerne kunne foretages ud
fra en samlet vurdering af byområdets behov og muligheder. Enhver opde-
ling af et byområde i flere administrative enheder måtte nødvendiggøre et
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samarbejde mellem enhederne og en økonomisk udligning. Det indebar en
risiko for statslig indblanding, i det omfang kommunerne ikke selv kunne
sikre den ligelighed og den overordnede styring, som det sammenhængende
bysamfund havde behov for.

Principperne for tilrettelæggelsen af den nye amtsinddeling hvilede på en
undersøgelse af forholdene på Fyn, hvor 13 enheder (3 amtskommuner og
10 købstadkommuner) havde ansvaret for de overordnede kommunale op-
gaver. "Fynsundersøgelsen" blev senere fulgt op af en tilsvarende under-
søgelse af amtsinddelingen i hele landet. På dette grundlag samt efter en
indgående vurdering af de krav, som udviklingen i de større lokalopgaver
ville stille til befolkningsunderlag m.v., konkluderedes det, at byerne måtte
optages i de nye amtskommuner, og at amtskommunerne måtte have et be-
folkningsgrundlag på 200.000-250.000 indbyggere. Amtskommuner af den
størrelse kunne sikre en rimelig administration af et moderne sygehusvæsen
og en række større opgaver inden for de sociale, kulturelle og tekniske om-
råder. Ved købstadsbyernes optagelse i de nye amtskommuner ville amts-
kommunerne få større skattekraft, men der ville fortsat være betydelige for-
skelle på de enkelte amtskommuners økonomiske vilkår. En økonomisk ud-
ligning mellem amterne var nødvendig, men udligningsordningerne kunne -
efter byernes inddragelse - gøres relativt simple.

2.5. Virkningen af kommunesammenlægningerne
Kommunalreformen betød, at der inden for de nye kommuner, herunder de
nye bykommuner, blev gennemført en lige behandling af borgerne. De blev
genstand for en ensartet beskatning, og de havde lige adgang til den kom-
munale service. De deltog på samme vilkår i finansieringen af de kommu-
nale driftsudgifter og de kommunale investeringer. Der blev således i
provinsens byer gennemført total økonomisk udligning i forhold til de
hidtidige kommuner.

2.6. Kommunalreformen og hovedstaden
Kommunalreformen af 1970 omfattede ikke hovedstaden. København og
Frederiksberg Kommuner samt kommunerne i Københavns amt var ikke
omfattet af inddelingsloven af 1967, men det blev under lovens behandling
i Folketinget bebudet, at turen bagefter ville komme til hovedstaden. Kom-
munerne i Frederiksborg og Roskilde amter var med i reformarbejdet, og
der dannedes her nye kommuner i overensstemmelse med de 3 ho-
vedprincipper. Det blev dog tilkendegivet kommunerne, at dette ikke skulle
hindre, at områderne senere blev inddraget i overvejelserne om en mere om-
fattende reform af hovedstadens forhold.
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3. Hovedstadsreformen 1974

3.1. Tidlige overvejelser om kommunestrukturen i hoved-
staden
Københavns Kommunes grænser har været uændrede siden 1901-02, selv-
om der i årenes løb er gjort flere forsøg på at få løst inddelingsproblemerne
i hovedstaden.

I 1901 indlemmedes Brønshøj Sogn af Brønshøj-Rødovre Kommune og Vi-
gerslev, Valby og Kgs. Enghave sogne af Hvidovre Kommune. I 1902 fulg-
te indlemmelsen af Sundbyernes Kommune. Ved disse indlemmelser blev
Københavns Kommunes areal næsten 3-doblet, og Frederiksberg Kommune
kom til at ligge som en enklave i København.

Omkring 1920 indledtes en kraftig udflytning af mindrebemidlede familier
fra Københavns Kommune til Rødovre og Hvidovre Kommuner; en udflyt-
ning, der skabte store sociale og økonomiske problemer for de 2 kommuner.
Indenrigsministeriet nedsatte i 1923 et udvalg til at undersøge forholdene
nærmere. Da de to kommuner modsatte sig indlemmelse, indskrænkede ud-
valget sig til at foreslå en økonomisk bistand fra Københavns Kommune.

I 1920'erne blev der ført drøftelser mellem Københavns og Frederiksberg
Kommuner om konkrete løsninger på en række fælles problemer, herunder
konsekvenserne af, at en række borgere i Frederiksberg Kommune havde
deres arbejde i København. I 1930 nedsatte Indenrigsministeriet en kom-
mission til en vurdering af, i hvilket omfang de økonomiske, sociale og tek-
niske forhold gjorde et nærmere fællesskab mellem de to kommuner
ønskeligt. Udvalget afgav betænkning i 1935. Et flertal af udvalgets med-
lemmer tilkendegav, at en sammenslutning af de to kommuner ville være
den eneste rationelle løsning, men da Frederiksberg Kommunes repræ-
sentanter modsatte sig en sammenlægning, blev udvalgets indstilling be-
grænset til et forslag om en udligningsordning. Frederiksberg Kommune
forlangte imidlertid, at også Gentofte Kommune blev inddraget i en sådan
udligning, og problemerne her blev belyst i en særlig betænkning fra 1936.
Udvalgsarbejderne resulterede i den særlige lov af 31. marts 1937 om øko-
nomisk udligning mellem København, Frederiksberg og Gentofte Kom-
muner.

I 1920'erne foretog Københavns Kommune betydelige jordopkøb i nabo-
kommunerne, særligt i Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner, og i slut-
ningen af 1920'erne førte repræsentanter for kommunerne forhandlinger om
indlemmelse af de 2 sognekommuner. Drøftelserne blev sat i stå på resulta-
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tet af udvalgsarbejdet mellem Københavns og Frederiksberg Kommuner, og
da det forelå, var Lyngby-Taarbæk Kommune ikke længere interesseret i at
drøfte sammenlægning. Forhandlingerne mellem Københavns og Gladsaxe
Kommuner fortsatte, og der var stort set opnået enighed om en indlemmelse
og vilkårene herfor, da regeringen i efteråret 1938 traf beslutning om at ned-
sætte en særlig Hovedstadskommission.

3.2. Hovedstadskommissionen af 1939
Hovedstadskommissionen blev nedsat i sommeren 1939, men på grund af
krigen forelå betænkningen først i 1948. Kommissionen nåede ikke til enig-
hed, men et flertal på 15 af de 21 medlemmer foreslog betydelige ændringer
i den kommunale struktur i hovedstadsområdet. Forslaget omfattede en ind-
lemmelse af de daværende 3 Amagerkommuner og Gladsaxe, Herlev, Rød-
ovre og Hvidovre Kommuner samt dele af Glostrup og Brøndbyernes
Kommuner i Københavns Kommune. Derudover skulle der ved kommune-
sammenlægninger dannes to nye store kommuner vest for København - en
ny Ballerup Kommune og en ny Glostrup Kommune - som sammen med
Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Søllerød Kommuner skulle bestå som selv-
stændige omegnskommuner med en kommunal status svarende til Gentofte
Kommunes. Københavns Amtskommune skulle ophæves, og omegnskom-
munerne skulle indgå i et "Omegnskommunernes forbund", der skulle be-
styre sygehusvæsenet og visse sundhedsopgaver m.m. Til varetagelse af
hovedstadens fælles interesser skulle der etableres et "hovedstadsråd" med
repræsentanter for de 5 omegnskommuner og Københavns og Frederiksberg
Kommuner. Forslaget rummede en mulighed for en geografisk udvidelse af
hovedstadsrådets kompetence til også at omfatte kommuner i Roskilde og
Frederiksborg amter.

Der var 3 mindretal til betænkningens forslag, der alle vendte sig imod de
omfattende indlemmelser i Københavns Kommune. Et af mindretallene
kom fra Frederiksberg Kommunes daværende borgmester, den senere in-
denrigsminister Aksel Møller. Han var modstander af at danne "en mam-
mutkommune", hvor det ikke ville være muligt at bevare et folkestyre med
virkelig interesse for og deltagelse i kommunestyret fra borgernes side. Den
rigtige størrelse på en kommune i området var efter hans opfattelse
100-150.000 indbyggere og maksimalt 200.000 indbyggere, og han så gerne
Københavns Kommune opdelt i 3 - 4 kommuner. Han understregede, at der
burde være én - og kun én - "overkommune" i området, ligesom han mente,
at der var behov for en udvidet udligningsordning.

Hovedstadskommissionens flertalsforslag, der var udmøntet i fuldt gennem-
arbejdet lovforslag med bemærkninger, blev modtaget med skepsis af den
daværende socialdemokratiske regering, der ønskede at overveje andre mu-
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ligheder, der kunne tilfredsstille såvel Københavns Kommune som omegns-
kommunerne. Det lykkedes imidlertid ikke at skabe enighed om andre løs-
ninger. I marts 1952 fremsatte Aksel Møller, der nu var blevet indenrigs-
minister i den nye VK-regering, et lovforslag, der endeligt beseglede kom-
missionsforslagets skæbne. Han foreslog en selvstændigere status for de kø-
benhavnske omegnskommuner - svarende til Gentofte Kommunes - og
mente, at hovedstadens mange problemer måtte løses etapevis.

3.3. Hovedstadskommunernes Samråd
I 1956 etablerede kommunerne i hovedstadsområdet på frivillig basis et
fælles organ "Hovedstadskommunernes Samråd", der kunne rette henstillin-
ger til kommunerne om løsning af fælles problemer og iværksætte undersø-
gelser. Samrådet var uden besluttende myndighed.

I Hovedstadskommunernes Samråd drøftedes bl.a. mulighederne for et mere
fasttømret samarbejde. I 1962 nedsatte samrådet - stærkt provokeret af den
socialdemokratiske indenrigsminister Lars P. Jensen - et udvalg, der skulle
overveje en reform af samarbejdsstrukturen i området. I december 1963
fremlagde udvalget 2 skitser til en reform - et forslag om en 3-ledsordning
baseret på et kommuneforbund og et forslag om en 2-ledsordning, ét amts-
råd for området. Ingen af forslagene opnåede den fornødne tilslutning
blandt kommunerne. I 1965 udarbejdede samrådet et skitseforslag til et
pligtmæssigt kommuneforbund, og dette forslag - der opnåede ret bred
tilslutning hos samrådets medlemmer - blev fremsendt til Indenrigsmini-
steriet. Indenrigsministeren fandt dog ikke forslaget egnet som grundlag for
et egentligt lovgivningsarbejde. Samrådet optog herefter forhandlinger med
Frederiksborg og Roskilde Amtsråd om fælles planlægningsproblemer, og i
1966 opnåedes der enighed om at etablere et egnsplanråd, der skulle stå for
den overordnede planlægning i det udvidede hovedstadsområde.

Samarbejdsdrøftelserne i hovedstadsområdet blev i disse år præget af, at
kommunalreformbestræbelserne for den øvrige del af landet var ved at tage
form. Da forslaget til den ny inddelingslov - der som nævnt ikke omfattede
Københavns og Frederiksberg Kommuner og kommunerne i Københavns
amt - var til behandling i Folketinget i 1966/67 lød der fra flere sider krafti-
ge opfordringer til kommunerne i hovedstadsområdet om selv at løse deres
problemer. Opfordringerne blev gentaget og forstærket under Folketingets
behandlinger i 1968/69 af lovforslaget om den ny amtsinddeling, og lovfor-
slaget om den ny kommuneinddeling for de 3 store provinsbyer Århus,
Odense og Aalborg.

Kommunerne i hovedstadsområdet havde på det tidspunkt genoptaget re-
formdrøftelserne, og nedsat et udvalg med professor Bent Christensen som
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formand. Det lykkedes heller ikke for dette udvalg at finde frem til en løs-
ning. Det eneste udvalget kunne enes om, var at bemyndige formanden til at
fremsende et af ham udarbejdet forslag til Indenrigsministeriet som "et
eventuelt anvendeligt grundlag for de videre overvejelser i ministeriet". Ef-
ter Bent Christensens forslag skulle der etableres en overbygning på den be-
stående inddeling ved etablering af et hovedstadsråd med 101 medlemmer,
der skulle fordeles på de 5 sekundærkommuner efter folketal. Hovedstads-
rådet skulle have besluttende myndighed i relation til egnsplanlægning,
sygehusopgaver, vandforsyning, hovedkloakering og rensningsanlæg, kol-
lektiv overfladetrafik samt i øvrigt være et forum for forhandlinger mellem
kommunerne om andre fælles anliggender. Ved siden af hovedstadsrådet
skulle der dannes 2 selskaber, et trafikselskab og et vandforsyningsselskab.

Bent Christensens skitse blev fremsendt til Indenrigsministeriet i efteråret
1969.

3.4. Hovedstadsreformudvalget af 1970
På det tidspunkt var kommunalreformen for provinsens vedkommende på
plads. Byernes grænser var fastlagt af Kommunalreformkommissionen efter
princippet "et bysamfund - én kommune", ligesom Folketinget havde vedta-
get såvel loven om de 3 store provinsbyer som loven om de nye amtskom-
muner, der nu også skulle omfatte byerne. Den nye kommuneinddeling i
provinsen hvilede således på en 2-leddet ordning - kommuner og amtskom-
muner.

Nu var turen kommet til hovedstaden. I december 1969 fremsatte det største
oppositionsparti, Socialdemokratiet, et lovforslag om at bemyndige Kom-
munalreformkommissionen til at løse også hovedstadens problemer, og der-
med udnytte de erfaringer, der var opnået gennem arbejdet i provinsen. Men
VKR-regeringen foretrak et særligt reformudvalg til at vurdere forholdene i
hovedstaden. Den 5. maj 1970 nedsatte den konservative indenrigsminister
Hovedstadsreformudvalget, der fik til opgave at overveje, hvilke ændringer
i de bestående kommunale forhold m.m. i hovedstadsområdet, der måtte an-
ses for ønskelige for at tilvejebringe "et hensigtsmæssigt, administrativt og
økonomisk grundlag for den fremtidige varetagelse' af de kommunale og
amtskommunale samt andre fælles opgaver inden for området". Udvalget -
der i modsætning til Kommunalreformkommissionen ikke fik besluttende
myndighed, men alene skulle overveje og undersøge - fik 17 medlemmer,
der overvejende bestod af repræsentanter for de politiske partier, de kom-
munale organisationer og kommunerne i området.

Udvalgets sekretariat tilvejebragte et meget omfattende basismateriale om
forholdene i Hovedstadsområdet. Materialet indeholdt en analyse og vurde-
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ring af de befolkningsmæssige og erhvervsmæssige forhold i området, og
en gennemgang og vurdering af kommunernes administration af de større
opgaver samt en analyse af de forskelligartede økonomiske forhold i
kommunerne. På det grundlag blev drøftelserne ført i udvalget, hvor der
meget hurtigt kunne konstateres enighed om, at en løsning efter modellen
for provinsbyerne - "ét bysamfund - én kommune" - ikke kunne komme på
tale. En kommune med et areal på 2.850 km2 og et indbyggertal på
1.752.500 indbyggere ville føre til "en næsten total prisgiv else af det lokale
selvstyre i området".

Udvalgets overvejelser blev begrænset til en vurdering af fordele og ulem-
per ved etablering af enten en stor-amtsløsning eller en 3-leddet organisati-
onsform med en overbygning over områdets 5 sekundærkommuner. Det var
denne sidste model, der vakte medlemmernes interesse. Det blev udarbejdet
skitser for et sådant organs varetagelse af planlægningsopgaver, trafikop-
gaver, vandforsyning og vandafledning, ligesom der blev skitseret løsninger
med en udvidet udligning af forskellene i kommunernes skatteevne og ud-
gifts- og investeringsbehov. Også spørgsmålet om valgmetode, direkte eller
indirekte valg, og spørgsmålet om skatteudskrivning, direkte skat på bor-
gerne eller en fordeling af udgifterne på kommunerne, blev analyseret og
drøftet.

På et meget fremskredent stade af udvalgets drøftelser rejste Socialdemo-
kratiets repræsentant i udvalget spørgsmålet om i stedet at etablere et sto-
ramt for området. Han fulgte imidlertid ikke forslaget op, og det blev derfor
ikke genstand for nærmere overvejelser.

Den 30. april 1971 afgav udvalget sin betænkning, hvor et klart flertal af
udvalgets medlemmer gik ind for etablering af et 3-leddet administrativt sy-
stem for hovedstaden gennem oprettelsen af et hovedstadsråd. Rådet skulle
have opgaver inden for regionsplanlægning, trafik, hovedkloakering og
rensningsanlæg, vandindvinding samt sygehusplanlægning. Rådet skulle
have 37 medlemmer, der skulle vælges ved indirekte valg - mandaterne
skulle fordeles mellem partierne på grundlag af de opnåede stemmetal ved
valgene til sekundærkommunerne. Rådets virksomhed skulle finansieres
ved direkte beskatning, hvor skatterne skulle opkræves som et tillæg til de
amtskommunale skatter. Udvalget foreslog endvidere en særlig udlignings-
ordning såvel på det kommunale som det amtskommunale niveau. Gennem
ordningen sigtedes mod en udligning af forskelle i såvel beskatningsevne
som i udgiftsbehov.

Der var en række særudtalelser i betænkningen, der hovedsagelig gik på
valgsystemet, opgavernes omfang og den forestående udligningsordning.
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Kun én af særudtalelserne tog direkte afstand fra forslaget om et hoved-
stadsråd - det var Socialdemokratiets repræsentant, der fastholdt sit forslag
om et hovedstadsamt. Venstres repræsentant i udvalget bakkede flertals-
indstillingen op, men foreslog Københavns og Frederiksberg Kommuner
samt de 3 Amagerkommuner samlet i et 4. amt.

3.5. Opfølgningen på Hovedstadsreformudvalgets be-
tænkning
Hovedstadsreformudvalgets betænkning blev den 30. april 1971 afleveret til
den daværende VKR-regering, der indledte en omfattende høringsprocedure
over betænkningen og de ledsagende lovforslag. I oktober 1971 blev rege-
ringen afløst af en socialdemokratisk mindretalsregering. Først i begyndel-
sen af 1972 fik Folketinget lejlighed til at drøfte hovedstadsreformen, og
det skete på grundlag af ikke mindre end 3 udspil.

Den 10. februar 1972 fremsatte radikale folketingsmedlemmer lovforslag
om etablering af et hovedstadsråd, der stort set var identiske med de skitse-
forslag, der var optaget i Hovedstadsreformudvalgets betænkning. Den 3.
marts 1972 fremsatte den socialdemokratiske indenrigsminister lovforslag
om oprettelse af et hovedstadsamt, og få dage efter kom et udspil fra de
konservative i form af et forslag til folketingsbeslutning om etablering af 3
organer til varetagelse af områdets fællesopgaver - et planlægningsråd, et
interessentskab for kollektiv trafik og et interessentskab for hovedkloake-
ring, rensningsanlæg og vandindvinding.

Det lykkedes ikke i folketingssamlingen 1971/72 at tilvejebringe enighed
om eller et flertal for en løsning af hovedstadens problemer. I starten på fol-
ketingssamlingen 1972/73 blev de 3 oplæg genfremsat, stort set identiske
med de tidligere forslag, dog med den forskel, at repræsentanter for Ven-
stres folketingsgruppe nu tilsluttede sig de radikales forslag om et hoved-
stadsråd.

I foråret 1973 blev der indgået forlig mellem "de 4 gamle partier" om en
hovedstadsordning byggende på et hovedstadsråd som fællesorgan for de 5
sekundærkommuner. Rådet skulle have 37 medlemmer, valgt ved direkte
valg af partiernes valggrupper i områdets 5 sekundærkommunale råd. Ho-
vedstadsrådet skulle have opgaver svarende til de af Hovedstadsreformud-
valget foreslåede, dog med en lidt ændret afgrænsning i forhold til
vandforsyning og forureningsbekæmpelse. Rådets virksomhed - herunder
støtte til særlige aktiviteter i kommunerne - skulle finansieres ved påligning
af bidrag på de 5 sekundærkommuner, altså ved indirekte beskatning. I
forbindelse med etablering af hovedstadsrådet skulle der gennemføres en
særlig hovedstadsudligning.
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Der var enighed om, at loven skulle optages til revision i folketingsåret
1976/77. Regeringen fremhævede, at der deri lå et ønske om at få etableret
et hovedstadsamt fra 1978, således at hovedstadsrådet alene blev et over-
gangsorgan. Lovkomplekset, der omfattede i alt 5 lovforslag, blev vedtaget
af Folketinget den 6. juni 1973. Den ny hovedstadsordning trådte i kraft den
1. april 1974.

3.6. Kommunesammenlægninger i Københavns amt
I tilknytning til den indledende behandling af lovkomplekset i folketings-
året 1971/72 vedtog Folketinget en særlig lov om revision af den kommu-
nale inddeling i Københavns amtsrådskreds (lov nr. 283 af 7. juni 1972).
Det blev her overladt til Kommunalreformkommissionen at vurdere den be-
stående inddeling og sikre, at kommunerne i området fik en størrelse og en
afgrænsning, der kunne give borgerne den bedst mulige service.

På grundlag af kommissionens forslag blev der gennemført en del grænse-
reguleringer i området og 3 kommunesammenlægninger, men den ene sam-
menlægning (af Ledøje-Smørum og Ballerup-Måløv Kommuner) blev kort
efter ophævet af Folketinget ved en særlig lov. Den ændrede inddeling fik
virkning fra 1. april 1974.

4. Hovedstadsrådets virke fra 1974 til 1989

4.1. Hovedstadsrådets oprettelse og opgaver
Hovedstadsrådet blev oprettet ved lov med virkning fra 1. april 1974 '. Lo-
ven var som nævnt en del af et lovkompleks på yderligere fire love, der om-
fattede udligning i hovedstadsområdet, sygehusplanlægning, regionsplan-
lægning og den kollektive personbefordring.

Efter loven om Hovedstadsrådet omfattede hovedstadsordningen Køben-
havns og Frederiksberg Kommuner samt Københavns, Frederiksborg og
Roskilde amtskommuner.

Hovedstadsrådet fik 37 .medlemmer, valgt ved indirekte valg blandt med-
lemmerne af kommunalbestyrelserne og amtsrådene i hovedstadsområdet.
Det var de forskellige partiers grupper i Københavns Borgerrepræsentation,
Frederiksberg Kommunalbestyrelse samt Københavns, Frederiksborg og
Roskilde amtsråd, der valgte medlemmerne, og pladserne blev fordelt i
forhold til partiernes samlede stemmetal for hele hovedstadsområdet ved
valget til de nævnte kommunale råd2.

1 Lov nr. 331 af 13. juni 1973 om et hovedstadsråd.
21 Hovedstadsrådets sidste periode frem til nedlæggelsen 1. januar 1990 var de 37
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Under Hovedstadsrådet nedsattes et planlægnings- og økonomiudvalg, et
miljøbeskyttelsesudvalg, et sygehusplanlægningsudvalg og et trafikudvalg,
hvert bestående af 13 medlemmer.

I § 14 i loven om Hovedstadsrådet var angivet rammerne for rådets virk-
somhed. Hovedstadsrådet skulle således varetage opgaver vedrørende:

* regionsplanlægning,

* samordning, udbygning og drift af kollektiv lokaltrafik og medvir-
ke til en samlet trafikplanlægning,

* medvirke ved planlægning og gennemførelse af en samlet miljøbe-
skyttelse,

* varetage planlægning af vandforsyning og

* forestå en overordnet sygehusplanlægning.

Herudover kunne Hovedstadsrådet yde støtte til kommunale og amtskom-
munale projekter til gennemførelse af regionsplanlægningen. I forhold til de
formål, som amtsrådene kunne støtte via fondene for frigørelses- og afståel-
sesafgift, havde Hovedstadsrådet, jf. § 15 i loven om Hovedstadsrådet, en
videregående mulighed for at yde lån eller tilskud. Hovedstadsrådet kunne
f.eks. yde støtte til sanering og andre byfornyelsesforanstaltninger. Herud-
over var det endvidere hensigten, at Hovedstadsrådet skulle bidrage til ud-
ligning af investeringsomkostningerne i området.

I Hovedstadsreformudvalgets betænkning blev det foreslået, at der til dette
formål skulle etableres en "hovedstadsfond".

I bemærkningerne til lovforslaget blev det, på baggrund af skøn over inve-
steringsbehovet i hovedstadsområdet, vurderet, at maksimumrammen for
Hovedstadsrådets fond skulle være på 660-675 mio. kr. Det blev dog under-
streget, at den faktiske størrelse af fonden, i høj grad måtte afhænge af
Hovedstadsrådets politiske beslutninger og initiativer omkring regionsplan-
lægningen.

pladser i rådet fordelt således: 10 medlemmer fra Københavns Kommune, 2 fra
Frederiksberg Kommune, 13 fra Københavns Amtskommune, 7 fra Frederiksborg
Amtskommune og 5 fra Roskilde Amtskommune.
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I 1981 udgik betegnelsen "en hovedstadsfond" af lovens § 15 med den be-
grundelse, at fondsbetegnelsen havde givet anledning til usikkerhed om,
hvorvidt der var tale om midler, der var adskilt fra Hovedstadsrådets øvrige
midler. Med denne ændring blev det præciseret, at der ikke skulle være for-
skel på midlerne, og at indsatsen på området måtte afhænge af de årlige be-
villinger, som Hovedstadsrådet traf beslutning om. Der blev ikke tale om
initiativer i den målestok, der var tiltænkt ved lovens vedtagelse. Støtten
blev hovedsagelig begrænset til regionale kollektive trafikanlæg og anlæg
af betydning for befolkningens fritidsaktiviteter.

Herudover rådede Hovedstadsrådet over en fond for frigørelses- og afståel-
sesafgift. Denne fond var i 1989 på ca. 210 mio. kr., hvoraf der var udlånt
ca. 94 mio. kr.3

På de opgaveområder, der var angivet i § 14 i loven om Hovedstadsrådet,
og som efterfølgende blev udfyldt i speciallovgivningen, varetog Hoved-
stadsrådet som hovedregel de opgaver, der ellers normalt blev varetaget af
amtsrådene. For så vidt angik regionsplanlægningen og den kollektiv trafik
havde Hovedstadsrådet dog videregående beføjelser end amtsrådene i resten
af landet. Som en følge af, at hovedstadsområdet ikke som landets øvrige
bysamfund var samlet i én kommune, omfattede regionsplanerne for hoved-
stadsområdet flere emner end de øvrige regionplaner, herunder bl.a. ret-
ningslinier for trafikbetjeningen og for områdets forsyning med sygehuse.
Hovedstadsrådet havde endvidere særlige styringsbeføjelser på planområ-
det. Hovedstadsrådet kunne således f.eks. pålægge en kommune at udarbej-
de lokalplaner eller at undlade at medvirke til byggemodning, der var i strid
med regionale hensyn.

Hovedstadsrådets administration var indrettet med en centralforvaltning og
en særlig forvaltning til betjening af trafikområdet, Hovedstadsområdets
Trafikselskab (HT). Udgifterne til Hovedstadsrådets virksomhed blev dæk-
ket gennem udskrivning af bidrag fra Københavns, Frederiksberg og

3 Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet 1. januar 1990 blev de opsparede midler
ført tilbage til de tre amtskommuner samt Københavns og Frederiksberg Kommu-
ner. Fordelingen skete i forhold til de indkomster, af hvilke de nævnte amtskom-
muner og kommuner fik indkomstskat i regnskabsåret 1989. I Hovedstadsrådets
regnskab for 1989 under funktion 9.38 "Likvide aktiver tilhørende fond for frigø-
relses- og afståelsesafgift" var registreret ca. 116 mio. kr., mens der under funktion
9.39 "Udlån fra fond for frigørelses- og afståelsesafgift" var registreret ca. 94 mio.
kr. I alt ca. 210 mio. kr.
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Roskilde amtskommuner samt Københavns og Frederiksberg Kommuner.
Udgifterne blev fordelt efter udskrivningsgrundlag.

4.2. Den efterfølgende debat om Hovedstadsrådet og
strukturen i hovedstadsområdet
På grund af usikkerheden om den overordnede organisatoriske struktur i ho-
vedstadsområdet blev det i Hovedstadsloven angivet, at loven skulle tages
op til revision i folketingssamlingen 1976/77.

Behandlingen af Hovedstadsrådsloven i folketingssamlingen 1976/77 brag-
te dog ikke nogen endelig afklaring af spørgsmålet om den overordnede or-
ganisatoriske struktur i Hovedstadsområdet. Hovedstadsrådet havde kun
fungeret i 2 1/2 år, og var endnu ikke kommet endeligt på plads. Det blev
derfor besluttet at udskyde revisionen til folketingsåret 1980/81.

I forbindelse hermed tilkendegav den socialdemokratiske regering, at den
ville iværksætte et udvalgsarbejde til brug for overvejelserne om hovedsta-
dens fremtidige struktur, og at der ville blive afgivet en redegørelse til Fol-
ketinget forud for debatten om revision af loven om Hovedstadsrådet.

I oktober 1977 nedsatte Indenrigsministeriet et embedsmandsudvalg med
repræsentanter for de ministerier, hvor Hovedstadsrådet havde kompetence.
Udvalget fik til opgave at foretage en gennemgang af den sektorlovgivning,
der omhandler Hovedstadsrådet, og bl.a. på baggrund heraf foretage en ana-
lyse af administrative spørgsmål i forbindelse med Hovedstadsrådets hidti-
dige struktur og virksomhed.

Udvalget afgav i november 1979 betænkningen "Hovedstadsrådet - Struktur
og opgaver" (nr. 888/1979).

I betænkningen pegede udvalget på, at de opgaver, der var blevet tillagt Ho-
vedstadsrådet, alle var opgaver, som hver for sig havde betydning for det
fælles bysamfund, og som derfor krævede en fælles løsning på tværs af de
kommunale og amtskommunale grænser. Omvendt mente udvalget ikke, at
der var behov for at overføre flere opgaver til Hovedstadsrådet.

Udvalget fandt, at Hovedstadsrådet havde taget væsentlige initiativer til løs-
ning af de tværgående planlægningsopgaver, som det havde ansvaret for, og
at det fortsatte planlægningsarbejde inden for de enkelte sektorer fulgte lov-
givningens intentioner. Udvalgets konklusion var således, at Hovedstadsrå-
det fungerede i overensstemmelse med intentionerne bag lovgivningen.
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I den skriftlige redegørelse, som den socialdemokratiske indenrigsminister
den 7. maj 1980 afgav til Folketinget, tilsluttede regeringen sig udvalgets
synspunkter. Regeringen var enig i, at Hovedstadsrådet havde løst sine op-
gaver tilfredsstillende. Indenrigsministeren påpegede, at der under alle om-
stændigheder ville være behov for at etablere særlige organer, der kunne
varetage planlægningsopgaverne i hovedstadsområdet, hvis ikke man skulle
miste den koordination af de forskellige sektorer, som Hovedstadsrådets
sammenfattende planlægningsvirksomhed sikrede. Regeringen fandt derfor
ikke, at der var grundlag for afgørende ændringer i den administrative struk-
tur i hovedstadsområdet, men ville omvendt ikke afvise, at der kunne være
behov for mindre justeringer - f.eks. i forbindelse med spørgsmålet om,
hvorvidt Hovedstadsrådet skulle varetage konkret sagsbehandling.

Under den efterfølgende debat om redegørelsen blev der fra bl.a. Socialde-
mokratiet og Centrum-Demokraterne argumenteret for, at der burde være
direkte valg til Hovedstadsrådet, og at rådet burde have en selvstændig ad-
gang til at udskrive skatter. Socialdemokratiets ordfører berørte spørgsmålet
om at etablere et storamt, der dækkede hele hovedstadsområdet, men mente,
at Hovedstadsrådet havde løst sine opgaver godt, og at der reelt var en ar-
bejdsdeling mellem Hovedstadsrådet og kommunerne og amtskommunerne
i hovedstadsområdet, der i praksis betød, at der på de enkelte opgavefelter
kun var to kommunale niveauer.

Venstre, Det Konservative Folkeparti og Fremskridtspartiet var derimod ge-
nerelt kritisk indstillet overfor Hovedstadsrådet, som de betragtede som en
meget bureaukratisk konstruktion. Partierne var også imod en styrkelse af
Hovedstadsrådet, herunder at indføre direkte valg til rådet. Ligesom partier-
ne ikke kunne støtte eventuelle tanker om at etablere et storamt.

På grundlag af redegørelsen og den efterfølgende folketingsdebat fremsatte
indenrigsministeren i folketingssamlingen 1980/81 et forslag om at ophæve
revisionsbestemmelsen i loven om Hovedstadsrådet. Forslaget rejste på ny
en debat i Folketinget om hovedstadsområdets struktur. Der var ikke et klart
flertal for hverken at bevare Hovedstadsrådet eller for at nedlægge det, og
etablere en ny alternativ struktur. I stedet blev der opnået enighed om at ud-
skyde revisionen af loven til folketingssamlingen 1983/84.

Under lovforslagets behandling tilkendegav indenrigsministeren, at regerin-
gen ville nedsætte en bredt sammensat kommission, der skulle gennemgå
og vurdere opgavefordelingen mellem de forskellige myndigheder samt
vurdere den styrelsesmæssige og administrative struktur i hovedstadsområ-
det. Det blev understreget, at kommissionen ville få mulighed for at frem-
sætte alternative forslag til det eksisterende Hovedstadsråd. Især denne
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sidste mulighed fandt Folketinget var væsentlig for et nyt udredningsarbej-
de, idet Folketinget ønskede at få mulighed for at overveje andre modeller
for den administrative struktur i hovedstadsområdet end Hovedstadsrådet.

Den 8. april 1981 nedsattes en kommission om Hovedstadsrådet under In-
denrigsministeriet. Kommissionen fik i overensstemmelse med indenrigs-
ministerens tilkendegivelse overfor Folketinget til opgave at gennemgå den
lovgivning, der vedrørte Hovedstadsrådet med henblik på en stillingtagen
til, hvilken opgavefordeling mellem de forskellige kommunale led, der måt-
te anses for mest hensigtsmæssig på de enkelte områder. Det blev un-
derstreget i kommissoriet, at kommissionen såvel med hensyn til
opgavefordelingen som med hensyn til den styrelsesmæssige og admini-
strative struktur skulle vurdere mulighederne for alternative løsninger.

Kommissionen fik ikke til opgave at komme med forslag, der vedrørte
kompetencefordeling og struktur i de enkelte kommuner i hovedstadsområ-
det.

I august 1983 afgav kommissionen betænkning nr. 988 om Hovedstads-
rådet/hovedstadsområdet. Omkring Hovedstadsrådet blev der i betænknin-
gen peget på, at enkelte konkrete administrative opgaver ville kunne
udlægges til de 5 sekundærkommuner, så Hovedstadsrådet hovedsagelig fik
planlæggende opgaver. Herved ville rådets overordnede generelle funktion
indenfor de i § 14 i loven om Hovedstadsrådet nævnte områder kunne un-
derstreges.

Såfremt der skulle ske en styrkelse af løsningen af de tværgående opgaver i
hovedstadsområdet - set i forhold til de opgaver Hovedstadsrådet løste - pe-
gede kommissionen på to områder, hvor der kunne være behov for en styr-
kelse af de tværgående løsninger. Det drejede sig om en styrkelse af
sygehusplanlægningen - eventuelt kombineret med en egentlig fælles syge-
husdrift - og om en styrkelse af regionsplanlægningen. I den forbindelse be-
mærkede kommissionen dog, at såfremt et tværgående organ fik ansvaret
for løsningen af egentlige driftsopgaver (f.eks. sygehusdrift), burde organet
være direkte valgt og have adgang til at udskrive skatter.

I betænkningen blev der herudover opstillet en række alternativer til Hoved-
stadsrådet, herunder bl.a. en model for et "storamt" omfattende hele hoved-
stadsområdet og et "lilleamt", der alene omfatter Københavns Amtskommu-
ne samt Københavns og Frederiksberg Kommuner. "Lilleamtsmodellen"
blev suppleret med en variant, hvorefter det "lille" hovedstadsamt blev ud-
videt med dele af Frederiksborg og Roskilde amtskommuner, der herefter
for den resterende dels vedkommende blev lagt ind under Storstrøms og
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Vestsjællands amtskommuner. Kommissionen redegjorde for fordele og
ulemper ved de enkelte modeller, men undlod at pege på en enkelt model.

Generelt var det kommissionens synspunkt, at den lavere vækst i samfun-
det, som der var forventning om, kombineret med en vis udjævning af for-
skellene mellem amtskommunerne i hovedstadsområdet, ville mindske be-
hovet for en egentlig samling af hovedstadsområdet i f.eks. et storamt.

Som følge af revisionsbestemmelsen i loven om Hovedstadsrådet, skulle lo-
ven som tidligere nævnt tages op til revision i folketingssamlingen 1983/-
84. Grundlaget for debatten i Folketinget var denne gang dels betænkning
nr. 988/1983, og dels de udtalelser om at bevare Hovedstadsrådet, der i for-
bindelse med betænkningen var fremkommet fra et flertal af kommunerne i
hovedstadsområdet. Debatten resulterede i, at Folketinget vedtog at ophæve
revisionsbestemmelsen i Hovedstadsrådsloven.

4.3. Overvejelserne om afvikling af Hovedstadsrådet
I 1985 gennemførtes en revision af sygehusloven, der indebar, at der reelt
ikke længere var opgaver for Hovedstadsrådet inden for sygehusplanlæg-
ningen. Det førte til, at Hovedstadsrådets sygehusplanlægningsudvalg blev
ophævet pr. 1. januar 1986.

Som led i frikommuneforsøget blev der i januar 1988 godkendt forsøg for
Københavns, Frederiksborg og Roskilde amtskommuner, hvorefter ansvaret
for sagsbehandlingen og tilsynet med spildevandsforhold, recipienttilsyn,
vandindvinding og grundvandsbeskyttelse samt godkendelse og tilsyn med
særligt forurenede virksomheder blev overført fra Hovedstadsrådet til de tre
amtsråd. Forsøget skulle efter planen også udstrækkes til at omfatte Køben-
havns og Frederiksberg Kommuner. (Her blev forsøget dog aldrig endeligt
godkendt på grund af Hovedstadsrådets nedlæggelse pr. 31. december
1989.) Dette førte reelt til en yderligere udtynding i Hovedstadsrådets opga-
ver.

Med aftalen af 29. maj 1987 mellem firkløver-regeringen og Det Radikale
Venstre om den kommunale økonomi i 1987 og 1988 blev det - efter ønske
fra Amtsrådsforeningen - besluttet at nedsætte et udvalg under Indenrigsmi-
nisteriet til behandling af udgiftspres og styringsmuligheder indenfor det
amtskommunale område.

Udvalget afgav i slutningen af 1987 betænkning nr. 1123/1987 om amts-
kommunalt udgiftspres og styringsmuligheder. I betænkningen, der bredt
beskæftigede sig med de amtskommunale opgaver og deres løsning, blev
det bl.a. foreslået, at Hovedstadsrådet ved udgangen af den indeværende
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valgperiode (31. december 1989) skulle nedlægges, og dets opgaver overfø-
res til de tre amtskommuner samt Københavns og Frederiksberg Kommu-
ner.

På to områder blev det i betænkningen anbefalet, at Hovedstadsrådets opga-
ver fortsat blev varetaget af ((amts)kommunale fællesskaber. Det drejede
sig om driften af den kollektive trafik og om ansvaret for regionsplanlæg-
ningen.

De øvrige opgaver fandt udvalget med fordel ville kunne løses af de tre
amtskommuner samt Københavns og Frederiksberg Kommuner - eventuelt
i ikke - formaliserede kommunale samarbejder.

4.4. Loven om ophævelse af Hovedstadsrådet -1989
Med lov nr. 191 af 29. marts 1989 blev Hovedstadsrådet ophævet med virk-
ning fra 1. januar 1990.

I lovforslagets bemærkninger blev det anført, at forslaget om at nedlægge
Hovedstadsrådet var begrundet i et ønske om at forenkle den kommunale
struktur, og dermed afbureaukratisere den kommunale organisation og op-
gavevaretagelse. Nedlæggelsen af Hovedstadsrådet havde således til formål
at skabe en smidigere opgaveløsning tættere på borgerne, og tilvejebringe
klarere kompetenceforhold samt skabe en tættere sammenhæng mellem
kompetence og ansvar. Forslaget byggede på anbefalingerne i betænkning
nr. 1123/1987, jf. ovenfor, som et flertal af de hørte kommunalbestyrelser i
hovedstadsområdet havde tilsluttet sig.

Pr. 1. januar 1990 blev alle Hovedstadsrådets opgaver overført til de 5 se-
kundærkommuner bortset fra opgaverne vedrørende den kollektive bustra-
fik, der blev samlet i et nyt selvstændigt trafikselskab (HT), der blev
etableret ved lov. Selskabets bestyrelse var sammensat af repræsentanter for
de fem kommunale enheder.

Det blev understreget, at forslaget om nedlæggelse af Hovedstadsrådet ikke
skulle tages som udtryk for, at der ikke også i hovedstadsområdet var væ-
sentlige tværgående problemer, som skulle løses i et samarbejde mellem
amtskommunerne og kommunerne. Det burde imidlertid efter KVR-rege-
ringens opfattelse ske ved, at amtskommunerne og kommunerne i hoved-
stadsområdet etablerede samarbejder med vekslende deltagerkredse, således
at samarbejdets form, indhold og omfang blev afpasset opgavens karakter
og de lokale forhold.
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5. De efterfølgende initiativer vedrørende hoved-
stadens struktur

5.1. Initiativudvalget for hovedstaden
I foråret 1989 nedsatte KVR-regeringen efter aftale med Socialdemokratiet
en særlig Initiativgruppe, der skulle fremkomme med ideer og forslag til en
forbedret erhvervsudvikling i hovedstaden. Gruppens nedsættelse skyldtes
beslutningen om at udflytte store dele af søværnet fra Holmen, en
foranstaltning der ville forværre de i forvejen alvorlige erhvervs- og be-
skæftigelsesmæssige problemer i hovedstaden. Initiativgruppen var sam-
mensat af repræsentanter for kommunerne og erhvervslivet i området.

Initiativgruppen afgav et halvt års tid senere redegørelsen "Hovedstaden -
hvad vil vi med den?", hvori gruppen ikke alene fremsætter en række for-
slag til forbedring af erhvervs- og beskæftigelsessituationen, men også
fremkommer med en generel vurdering af baggrunden for, at landets største
bysamfund havde gennemgået en anden udvikling end andre bysamfund i
landet og andre storbyer i Europa.

Det er i redegørelsen dokumenteret, at staten i 1970'erne og 1980'erne be-
vidst søgte at dæmpe udviklingen i hovedstaden ud fra en ængstelse for, at
hovedstaden ville blive for stor. Staten drejede sine investeringer væk fra
hovedstadsområdet, og fremmede i stedet en udvikling i provinsen med det
formål, at skabe en mere ligelig udvikling i de forskellige dele af landet.
Som et led heri overførtes økonomiske ressourcer ved omlægninger af
udligningsordningerne fra hovedstaden til provinsen. Lokalområderne i
provinsen var takket være kommunalreformen egnede til at fange udvik-
lingen op, medens hovedstaden med den fortsatte opsplitning af beslut-
ningskompetencen ikke havde de samme muligheder for at fremme en
erhvervsudbygning.

Virkningerne af den førte politik blev kraftigere end tilsigtet, men staten
ændrede ikke sin politik, selv om det kunne konstateres, at hovedstadsom-
rådet ikke fik den forventede udvikling, men tværtimod blev genstand for
stagnation og tilbagegang. De uheldige virkninger for området som helhed
forstærkedes af, at Københavns Kommune, der - i kraft af sin størrelse og
beliggenhed - skulle være lokomotivet i en udvikling, var den hårdest ramte
del af området.

Initiativgruppen fremsatte en række forslag til investeringer, der hver for sig
og tilsammen kunne bidrage til at fremme aktiviteten i hovedstadsområdet.
Forslagene var ikke prioriterede indbyrdes, men øverst på listen stod etable-
ringen af en fast forbindelse over Øresund. Der blev endvidere peget på
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betydningen af en fortsat udbygning af Københavns Lufthavn, og en for-
bedring af de trafikale forbindelser til og fra lufthavnen samt en forbedring
af forbindelserne til Københavns Havn. Det var også vigtigt at få fjernet
planlægningsmæssige barrierer, der hindrede anvendelsen af velbeliggende
industri- og erhvervsarealer, og at gennemføre forbedringer af såvel det kol-
lektive som det individuelle trafiksystem. Der var behov for udbygning af
sportsfaciliteter i international målestok, og for at foretage investeringer til
fremme af turismen, ikke mindst en forbedring af hotel- og kongresfacilite-
terne. Der burde gøres en indsats for at gøre byen mere synlig i international
henseende, og udnytte mulighederne for at fremme byens stilling som
forsknings- og udviklingsby.

Selv om det var præciseret i kommissoriet, at gruppens arbejdsopgaver ikke
omfattede de kommunale udlignings- og tilskudsordninger eller den admi-
nistrative struktur i hovedstadsområdet, mente gruppen ikke at kunne und-
lade at pege på, at en ændring af udligningsordningen og den kommunale
struktur kunne bidrage til en større lokal indsats. Arbejdsgruppens erhvervs-
repræsentanter var ikke tilfredse med denne vage formulering, og fremsatte
en særudtalelse, hvori det bl.a. hedder, at hovedstadsområdet ville være i
stand til - også til gavn for den øvrige del af landet - at løse væsentlig flere
problemer, hvis de i området opkrævede skatter ikke i så stor udstrækning
blev overført til andre dele af landet, og hvis der etableredes "en stærk over-
ordnet ledelse af hele hovedstadsområdets regionsplanlægning og med fæl-
les administration, skatteudskrivningsret og hertil hørende kompetence til
provenuanvendelse".

5.2. Hovedstadens Udviklingsråd
Initiativgruppens rapport gav anledning til en forespørgselsdebat i Folketin-
get den 20. marts 1990 om hovedstadens forhold (nr. F 19), hvor der var
bred enighed om at styrke erhvervsudviklingen i hovedstaden.

På denne baggrund besluttede KVR-regeringen at etablere et særligt sel-
skab, "Hovedstadens Udviklingsselskab", som skulle bidrage til at sikre en
samordnet indsats omkring udbygningen i hovedstadsområdet.

I tilknytning hertil nedsatte KVR-regeringen "Hovedstadens Udviklings-
råd", der skulle overveje og rådgive om den overordnede hovedstadspolitik
samt fremsætte forslag til den statslige og kommunale indsats, og formidle
forslag til de nødvendige lovændringer.

I dette råd blev økonomiministeren, forsvarsministeren, indenrigsministe-
ren, miljøministeren, industriministeren, trafikministeren, Københavns
Kommune (3 repræsentanter), Frederiksberg Kommune, Københavns
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Amtskommune (2 repræsentanter) samt Foreningen af Kommuner i Køben-
havns Amt repræsenteret.

Hovedstadens Udviklingsråd blev oprettet for en 3-årig forsøgsperiode,
hvorefter rådets fortsatte virke skulle vurderes i lyset af de indhøstede
erfaringer.

Efter denne periode blev rådet nedlagt, da forventningerne til rådets virke
ikke var blevet indfriet. Der var f.eks. aldrig blevet fremsat lovforslag om
etableringen af Hovedstadens Udviklingsselskab.

Med hensyn til de forskellige eksisterende selskabsdannelser i hovedstads-
området henvises til bilag g.
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Bilag b. Tidligere økonomiske initiativer
vedrørende hovedstadsområdet

1. Indledning

I dette bilag er som parallel til bilag a, kort redegjort for de tidligere økono-
miske initiativer vedrørende hovedstadsområdet, med vægten på en gen-
nemgang af den historiske udvikling i den kommunale udligning i hoved-
stadsområdet fra den første ordning i 1937 til i dag.

Udviklingen i tilskuds- og udligningssystemet vil naturligvis i høj grad af-
spejle de generelle ændringer i den kommunale opgave- og finansierings-
fordeling. Ændringerne i f.eks. udligningen af skattegrundlag og opbyg-
ningen af udgiftsbehovsudligningen må således ses i sammenhæng med den
generelle udvikling, der i perioden har været, bl.a. med hensyn til afskaffel-
se af refusionsordninger, øget vægt på skattefinansiering og udlægning af
opgaver til kommunerne.

Med hensyn til de særlige foranstaltninger, der er gennemført i forhold til
Københavns Kommune, og den diskussion, som løbende har været omkring
Københavns Kommunes socialt bestemte merudgifter, henvises til bilag e.

2. Den historiske udvikling i hovedstadsudlignin-
gen

2.1. København, Frederiksberg og Gentofte-udligningen
af 1937
Den første egentlige hovedstadsudligning trådte i kraft med lov nr. 84. af
31. marts 1937 om økonomisk udligning m.v. mellem Københavns, Frede-
riksberg og Gentofte Kommuner. Med en enkelt mindre ændring (lov nr. 65
af 9. marts 1959) gjaldt princippet i denne lov helt frem til 1973 4. I for-
bindelse med ændring af reglerne for kommunernes indkomstskat i 1959
(afløsning af skat til erhvervskommuner) blev det udligningsbeløb, som
Gentofte og Frederiksberg Kommuner betalte til Københavns Kommune
dog midlertidig fikseret på det niveau ordningen havde i 1957/58. Denne
midlertidige fiksering blev efterfølgende forlænget, og fikseringen var såle-
des gældende helt frem til 1973.

4 Overvejelserne om hovedstadsudligningen frem til 1970 er grundigt belyst i be-
tænkningen fra Hovedstadsreformudvalgets sekretariat, 1970, side 151 f.f.
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Som nærmere beskrevet i bilag a, blev udligningsordningen i 1937 indført i
forlængelse af den debat, der var foregået siden slutningen af 1920'erne om
den bymæssige forbindelse mellem Københavns og Frederiksberg Kom-
muner.

På baggrund af disse overvejelser og den efterfølgende debat om Gentofte
Kommunes eventuelle indplacering i udligningsordningen fremsatte inden-
rigsministeren i folketingssamlingen 1935-36 forslag om en hovedstadsud-
ligning. Lovforslaget blev imidlertid først vedtaget i den følgende
folketingssamling, og der blev her indføjet en særlig overgangsordning for
Gentofte Kommune.

"1937-udligningen" blev opgjort som en "tosidig" udligning, idet udlignin-
gen først blev opgjort for Københavns og Frederiksberg Kommuner, og der-
efter mellem de to kommuner og Gentofte Kommune.

1937-udligningen var alene en indtægtsudligning. Udligningen omfattede
kommunernes skattegrundlag, dvs. opholdskommuneskat, selskabsskat og
ejendomsskatter. Med undtagelse af nogle mindre udgiftsområder, der blev
fraregnet ved udligningsopgørelsen, var der tale om en fuld udligning af
forskellene i de tre kommuners skattegrundlag.

I en betænkning afgivet af Hovedstadskommissionen i 1948 5 blev det drøf-
tet, om ordningen burde udvides til en større del af hovedstadsområdets
kommuner. Det fremhæves i betænkningen, "at en udligning må, for at op-
fylde sit egentlige dybeste formål, inkludere en fuld udjævning af forskel-
lighederne mellem bæregrundlag og udgiftsbehov stal."6

Et mindretal i kommissionen pegede på, at hovedstadsudligningen (1937-
ordningen) burde udvides til en større del af hovedstadsområdet. Det anfø-
res, at "fra flere sider har man håbet derigennem endog helt at kunne
komme uden om ... ændringer i områdets kommunale struktur."7

Hertallet kunne principielt støtte udligningstanken, men fandt dog, at en
øget udstrækning af udligningen ikke i fornødent omfang ville kunne løse
de grundliggende problemer, der lå i kommunestrukturen. Hertil kom, at det
ikke umiddelbart var muligt at opstille en acceptabel udgiftsudligning, lige-
som der var væsentlige forskelle i hovedstadskommunernes skattesammen-
sætning.

5 Betænkningen er nærmere omtalt i bilag a.
6 Side 24 f.f.
7 Betænkning afgivet af Hovedstadskommissionen i 1948, side 18.
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Det blev fra visse medlemmer understreget, at omegnskommunerne ved
inddragelse i udligningen ville blive overkompenseret i forhold til disse
kommuners faktiske udgiftsbehov og udbygningsgrad. Det blev påpeget, at
en udstrækning af hovedstadsudligningen ville føre til væsentlige merudgif-
ter for Københavns, Frederiksberg og Gentofte Kommuner.

Kommissionens forslag til en hovedstadsordning indebar på denne bag-
grund alene forslag om en bemyndigelse til indenrigsministeren til, efter en
nærmere vurdering, at yde et udligningstilskud til omegnskommunerne. De
eventuelle tilskud skulle finansieres via en skatteudligning.

Også i betænkningen fra Hovedstadsreformudvalget i 1970 diskuteredes
spørgsmålet om en udvidelse af hovedstadsudligningen, herunder en fuld
udligning af beskatningsgrundlaget. Det understregedes i betænkningen, at
en fuld udligning ville føre til en væsentlig omfordeling mellem hoved-
stadskommunerne, og at en fuld skatteudligning ville kunne give problemer
for flere af udviklingskommunerne, der ville komme til at yde bidrag.

Konklusionen var derfor, at en skatteudligning måtte suppleres med en
form for udgiftsudligning, eventuelt en særlig ordning for vækstkommuner-
ne. Der konkluderedes i betækningen bl.a. følgende: "Henset til områdets
karakter af et... bysamfund er der i udvalget enighed om, at der i forbindel-
se med en kommende hovedstadsordning bør søges gennemført en rimelig
udligning af de således erkendte økonomiske uligheder." 81 Hovedstadsre-
formudvalgets betænkning stilles der herefter forslag til en hovedstadsud-
ligning omfattende en samlet udligning af beskatningsgrundlag og udgifts-
hov, med en udligningsgrad på 50 pct.

I tilknytning til overvejelserne om hovedstadsudligningen skal det også be-
mærkes, at Kommunalreformkommissionen i gennemgangen af de øvrige
storbyproblemer (Århus og Odense) pegede på, at " enhver opdeling af byen
i flere kommuner, vil efterlade et behov for et fastere samarbejde ..., og en
eller anden form for økonomisk udligning vil formentlig blive nødvendig."9

2.2. Indførelse af vækstkommunalt tilskud
Med lov nr. 234 af 4. juni 1969 blev der med virkning for regnskabsårene
1970-71 og 1971-72 indført et særligt vækstkommunalt tilskud for hoved-
stadsområdet. Ordningen blev efterfølgende forlænget til 1972-73, og ind-
gik herefter som en del af den generelle hovedstadsudligning.

8 Hovedstadsreformudvalget, 1971, Betænkningen side 33.
9 Kommunalreformkommissionen, 1969 Storbyproblemer. Århus byområde, side
154 og Odense byområde, side 136.
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Det vækstkommunale tilskud skal ses i sammenhæng med den refusions-
omlægning for vejområdet, det sociale område og lærerlønningerne m.v.,
der var blevet gennemført ved byrdefordelingsreformens 1. fase. Denne om-
lægning betød tab for de kommuner, der havde store driftsudgifter, hvilket
især gjaldt kommunerne i hovedstadsområdet.

Det blev vurderet, at hovedstadskommunernes meget forskellige struktur
gjorde det nødvendigt, at give et særligt tilskud til vækstkommunerne i om-
rådet, idet disse kommuner generelt var i en vanskelig økonomisk situation,
præget af store udgifter til udbygning af den kommunale service.

I tilknytning hertil blev det diskuteret, om vækstkommunernes særlige pro-
blemer skulle dækkes via det generelle udligningssystem. Det var imidlertid
vurderingen, at dette ville føre til en forskydning i landsudligningen til
ugunst for de dårligst stillede egne af landet. Der blev derfor henvist til, at
de særlige problemer for udviklingskommunerne i hovedstadsområdet ef-
terfølgende måtte indgå i en samlet løsning for hovedstadsområdet, og at
der som en midlertidig ordning skulle indføres et "vækstkommunalt til-
skud".

Det vækstkommunale tilskud blev finansieret af de hovedstadskommuner,
der havde et beskatningsgrundlag pr. indbygger på over 105 pct. af gennem-
snittet, og som i øvrigt havde et beskatningsniveau under gennemsnittet for
hovedstadsområdet. Bidraget til ordningen udgjorde 1 pct. af det beskat-
ningsgrundlag, der lå over grænsen på 105 pct.

Tilskudsbeløbene blev fordelt til de hovedstadskommuner, der havde et be-
skatningsgrundlag under 95 pct. af gennemsnit for hovedstadsområdet, og
en befolkningstilvækst på mindst 5 pct. i årene 1965-68. Selve tilskuddet
blev beregnet ud fra et forholdstal, opgjort ud fra kommunens indbyggertal
og det antal procentpoints, som kommunens udskrivningsprocent lå over
gennemsnittet.

2.3. Udligningsreformen i 1973
Fra 1973 trådte et nyt generelt udligningssystem i kraft for hele landet, og
den fikserede "1937-udligning" for Københavns, Frederiksberg og Gentofte
Kommuner blev herefter erstattet af det nye generelle udligningssystem.
For hovedstadsområdet omfattede det nye tilskuds- og udligningssystem
både de landsdækkende ordninger og en særlig hovedstadsudligning.

I forhold til "1937-udligningen" var der altså tale om en betydelig geogra-
fisk udvidelse af det område, som indgik i hovedstadsudligningen. I de før-
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ste år omfattede hovedstadsudligningen både primær- og amtskommunerne
i hovedstadsregionen.

Hovedstadsudligningen var et supplement til den generelle udligning for
kommuner og amtskommuner, således at hovedstadskommunerne og ho-
vedstadsamterne først indgik i den generelle landsudligning, hvorefter der
blev foretaget en yderligere udligning mellem hovedstadskommunerne.

Udvidelsen af hovedstadsudligningen kom, jf. bilag a, i forlængelse af den
debat, der blev ført omkring 1970, omkring kommuneindelingen i hoved-
stadsområdet. I Hovedstadsreformudvalgets betænkning blev der peget på,
at den stedfundne erhvervs- og byudvikling havde betydet, at der var opstå-
et en "funktionel sammenhæng" mellem hele hovedstadsområdet.

Som før nævnt var der bl.a. i betænkningen fra Hovedstadsreformudvalget i
1971, peget på, at der indenfor det sammenhængende hovedstadsområde
ville være behov for en udligning mellem hovedstadskommunerne.

Hovedstadsudligningen indebar en sammenhængende udligning af forskelle
i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov. Herudover indgik en ny særtil-
skudsordning for vækstkommunerne i hovedstadsområdet. Denne tilskuds-
ordning erstattede således den tidligere midlertidige vækstkommunale
tilskudsordning for årene 1971, 1972 og 1973.

Den sammenhængende skatte- og udgiftsbehovsudligning blev for primær-
kommunerne beregnet som 40 pct. af forskellen mellem et beregnet udgifts-
behov og udskrivningen af indkomstskat, sømandsskat, og grundskyld i året
forud for beregningsåret, ganget med en beregnet fælles skatteprocent
(" skattetryksfaktor ").

For amtskommunerne var der tale om en tilsvarende udligning, idet udlig-
ningsgraden dog her var fastsat til 50 pct.

Den særlige tilskudsordning til vækstkommunerne i hovedstadsområdet
blev i forhold til den tidligere ordning ændret ved, at alle hovedstadskom-
muner bidrog med 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget. Fordelingskriterierne
blev endvidere ændret, således at der generelt blev ydet tilskud til alle kom-
muner, der i den forudgående periode havde haft en gennemsnitlig årlig be-
folkningsvækst på over 5 pct.

2.4. Udligningsreformen i 1979 og 1980
I 1979 og 1980 blev der ved et kompleks af flere lovforslag gennemført en
omfattende reform af tilskuds- og udligningssystemet.
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Reformens hovedsigte var, at der skulle tages større hensyn til kommuner-
nes og amtskommunernes socialt betingede udgiftsbehov.

Ved fordeling af de generelle tilskud efter objektive kriterier havde man
indtil da udelukkende taget udgangspunkt i aldersmæssige kriterier (antal
indbyggere i bestemte alderstrin) samt visse "fysiske" kriterier, såsom vej-
net, areal, og antal udlejningsboliger.

I kritikken af det daværende tilskuds- og udligningssystem blev det frem-
hævet, at der dermed ikke blev taget hensyn til de socialt bestemte merud-
gifter, som især var fremherskende i storbyerne.

Som også omtalt i bilag e, havde Københavns Kommune i 1977 i rapporten
"Bloktilskud og andre udligningsordninger" fremlagt en samlet gennem-
gang og kritik af det daværende bloktilskudssystem. I denne kritik påpege-
de man netop, at der med de daværende kriterier kun i ringe omfang blev
taget hensyn til de sociale merudgifter i storbyerne - samt til at Københavns
Kommune havde haft et væsentligt tab på omlægningen fra refusionsord-
ninger til generelle tilskud.

På baggrund af bl.a. denne rapport nedsatte indenrigsministeren i 1977 en
arbejdsgruppe til at analysere de kommunale udgiftsbehov. Arbejdsgruppen
afgav i november 1978 betænkning nr. 855 "Kommunale udgiftsbehov".

Med den følgende reform fulgte man i stor udstrækning konklusionerne fra
betænkningen. Der blev bl.a. indført sociale kriterier i udligningen. For pri-
mærkommunerne omfattede dette kriteriet "antal børn af enlige forsørgere",
og for amtskommunerne blev der tillige indføjet kriteriet "antal enlige æl-
dre".

Udvalgets forslag om indførelse af et kriterium for antal udlejningsboliger
m.v. blev dog først gennemført i 1980, hvor man indførte kriteriet "antal æl-
dre utidssvarende boliger, og nyere udlejningsboliger".

De sociale kriterier indgik i såvel landsudligning som hovedstadsudlignin-
gen. I hovedstadsudligningen søgte man dog at afbalancere virkningen ved
en skærpelse af skatteudligningen, således at omlægningen ikke førte til for
store tab for de hovedstadskommuner, der havde lavt beskatningsgrundlag.

Endelig blev bestemmelserne om særtilskud tilpasset, således at fordelings-
kriterierne kunne fastsættes mere nuanceret. Indenrigsministeren fik hjem-
mel til at fastsætte de nærmere fordelingskriterier efter forhandling med
Hovedstadsrådet. Særtilskuddet blev i de følgende år ydet til de kommuner,
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der havde særlige økonomiske vanskeligheder som følge af såvel tidligere
som forestående befolkningsvækst.

2.5. Reformen i 1983
Den revision af tilskuds- og udligningssystemet, der blev gennemført med
lov nr. 431 af 14. september 1983 10 omfattede en teknisk tilpasning af til-
skuds- og udligningssystemet. Som fremhævet i lovforslaget var det mål-
sætningen, at de byrdefordelingsmæssige forskydninger skulle være så små
som mulige.

Med reformen blev hovedstadsudligningen på linje med det generelle udlig-
ningssystem opdelt i en særskilt udligning af forskelle i skattegrundlag og
en udligning af forskelle i udgiftsbehov. Fordelingen af det generelle stats-
tilskud blev samtidig ændret, således at statstilskuddet var "neutralt" i for-
hold til udligningen.

For primærkommuner var der herefter tale om følgende udligningsordnin-
ger:

* En landsudligning, hvor der udlignedes 50 pct. af forskellene i beskat-
ningsgrundlag og 30 pct. af forskellene i udgiftsbehov.

* En særlig hovedstadsudligning, hvor der udlignedes 30 pct. af forskel-
lene i beskatningsgrundlag og 30 pct. af forskellene i udgiftsbehov.

Den amtskommunale skatteudligning blev opbygget som en mellemkom-
munal udligningsordning, hvor der blev udlignet 80 pct. af forskellene mel-
lem amtskommunerne. I tilknytning hertil afskaffedes den særlige hoved-
stadsudligning for amtskommunerne.

Med lov nr. 252 af 6. juni 1985 blev udligningsniveauet for landsudlignin-
gen af beskatningsgrundlag øget fra 50 til 52 pct., og samtidig blev udlig-
ningsgraden i hovedstadsudligningen sat op til 35 pct.. Ændringen havde
virkning fra tilskudsåret 1987, og der skete samtidig en generel tilpasning af
de kriterier, som indgik i udgiftsbehovsudligningen.

Omlægningen havde først og fremmest til formål at mindske de byrdeforde-
lingsmæssige forskydninger ved den gennemførte refusionsomlægning,
hvorved statsrefusionen for det sociale institutionsområde bortfaldt fra 1987
- en omlægning, der særligt gav tab i byområderne.

10 Lovforslag nr. L 151 af 10. februar 1983.
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Herudover havde omlægningen af udligningssystemet - herunder de nye so-
ciale kriterier og forhøjelse af de sociale kriteriers vægte - til formål at sik-
re, at der i højere grad blev taget hensyn til de socialt bestemte merudgifter.

2.6. Indførelse af "statsfinansieret" udligning
Allerede for tilskudsåret 1988 blev hovedstadsudligningen ændret igen.
Denne gang var omlægningen en konsekvens af den reform af skatteudlig-
ningen, hvorefter landsudligningen blev ændret til en "statsfinansieret"
landsudligning.

Indførelsen af den "statsfinansierede" landsudligning betød, at skatteudlig-
ningen for primærkommunerne fra 1988 blev finansieret af det samlede
statstilskud til kommunerne. I ordningen blev der udlignet i forhold til det
gennemsnitlige beskatningsgrundlag i hovedstadsområdet, og kommunerne
i hovedstadsområdet indgik som én kommune. Det betød, at hovedstads-
kommunerne ikke mere indgik direkte i landsudligningen, men alene bidrog
indirekte til finansieringen i kraft af statstilskuddet.

Herefter bestod skatteudligningen for hovedstadskommunerne alene af én
mellemkommunal hovedstadsudligning, hvor der nu blev udlignet 90 pct. af
forskellene i hovedstadskommunernes beskatningsgrundlag.

For så vidt angik udligningen af forskelle udgiftsbehov indgik hovedstads-
kommunerne fortsat i både en landsudligning og den særlige hovedstadsud-
ligning.

2.7. Forslag til ændring af hovedstadsudligningen - L 202
-1992
Med lovforslag nr. 202 af 22. januar 1992 blev der af den daværende rege-
ring stillet forslag om en reform af hovedstadsudligningen. Reformforslaget
omfattede bl.a. nedsættelse af udligningsgraden for skatteudligningen og
udligningsloftet (overudligning) til 85 pct., indførelse af fælles skattetryks-
faktor (den skatteprocent, som indgår i udligning), og en forhøjelse af udlig-
ningen af forskelle i udgiftsbehov.

Forslaget om nedsættelse af skatteudligningen blev i lovforslaget bl.a. be-
grundet ud fra hensynet til, at kommunerne kunne beholde en større del af
væksten i indtægtsgrundlaget.

Forslaget om øget udligning af forskelle i udgiftsbehov blev bl.a. begrundet
ud fra hensynet til, at "sikre en socialt balanceret udvikling i hovedstadsom-
rådet, der er præget af meget forskelligartede kommunetyper".
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Der kunne imidlertid ikke samles flertal i Folketinget for en gennemførelse
af reformen på daværende tidspunkt. Kritikken af forslaget tog særligt ud-
gangspunkt i den foreslåede nedsættelse af skatteudligningen. Et flertal ud-
trykte dog vilje til at se på en eventuel reform, efter udløbet af de indgåede
kommunaløkonomiske aftaler.

Som del i opfølgningen på forslagene fra regeringens byudvalg skete der
med lov nr. 423 af 1. juni 1994, en forøgelse af puljen til særligt vanskeligt
stillede kommuner i hovedstadsområdet. Kommunernes bidrag til ord-
ningen blev forhøjet fra 0,07 pct. til 0,1 pct. af beskatningsgrundlaget, sva-
rende til en forhøjelse på godt 55 mio. kr. årligt. Hensigten med forhøjelsen
var, i forlængelse af "Byudvalgets" forslag, at skabe mulighed for at yde
ekstra tilskud til hovedstadskommuner med særligt socialt belastede
boligområder.

2.8. Regeringens udligningsreform 1995
I juni 1995 vedtog Folketinget en ny samlet reform af tilskuds- og udlig-
ningssystemet. Reformen havde bl.a. til formål at sikre den sociale balance
mellem kommunerne ved en forøget udligning af forskelle i kommunernes
udgiftsbehov. Dette indebar dels en revision af de sociale kriterier, som ind-
går i opgørelsen af kommunernes udgiftsbehov, og dels en forhøjet udlig-
ningsgrad for forskellene i udgiftsbehov.

For skatteudligningen ændredes den tidligere "statsfinansierede landsudlig-
ning" til en egentlig mellemkommunal landsudligning. Dette havde primært
en præsentationsmæssig betydning, og indebar at hovedstadskommunemes
samlede bidrag - til eller fra - landsudligningen fremgår på en mere synlig
måde.

Hovedstadskommunerne indgår herefter for skatteudligningen i både en
landsudligning og en yderligere hovedstadsudligning. Udligningsgraden for
de to ordninger er vist i tabel 1.

Tabel 1. Udligningsniveau for udligning af forskelle i udgiftsbehov
og beskatningsgrundlag

Før 1995 Fra 1996
Alle primærkommuner

Beskatningsgrundlag 50 pct. 45 pct.
Udgiftsbehov 3 5 pct. 45 pct.

Hovedstadsudligning
Beskatningsgrundlag 90 pct. 40 pct. *)
Udgiftsbehov 25 pct. 40 pct.

Skal ses i sammenhæng med omlægning af statsfinansieret lands-
udligning, hvorefter hovedstadskommunerne fremover indgår direkte i
1andsudligningen.
Kilde: Lovforslag nr. L 245, fremsat 28. april 1995.
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Reformen indebar endvidere, at den særlige boligstøtteudligning i hoved-
stadsområdet blev indarbejdet i det generelle udligningssystem, men såle-
des at ordningen videreføres stort set uændret i forhold til tidligere
lovgivning.

Der foretages altså fortsat en 100-procents udligning af de udgifter, som
kommunerne i hovedstadsområdet har til individuel boligstøtte. Hertil kom-
mer en vis del af de kommunale udgifter i henhold til lov om boligbyggeri,
lov om byfornyelse og boligforbedring og lov om boliger for ældre og per-
soner med handicap. Samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrager til
boligstøtteudligningen i forhold til den enkelte kommunes andel af det sam-
lede kommunale beskatningsgrundlag i hovedstadsområdet.

3. Særligt om udligning af udgifter til udlændinge

Godt 55 pct. af samtlige indvandrere og flygtning i Danmark er bosat i ho-
vedstadsområdet, og antallet af udenlandske statsborgere i hovedstadsområ-
det er ca. 1,5 gange højere end landsgennemsnit. Som nærmere beskrevet i
bilag d dækker dette imidlertid over meget store forskelle inden for hoved-
stadsområdet.

Bestemmelserne i lov om kommunal udligning om tilskud og udligning
vedrørende indvandrere og flygtninge har derfor særlig betydning for udlig-
ningen mellem hovedstadskommunerne.

For tilskudsåret 1996 udgør den samlede udligning vedrørende udlændinge
på landsplan i alt 2 mia. kr., der finansieres af samtlige kommuner i forhold
til deres andel af beskatningsgrundlaget.

Efter det gældende system foretages der en mellemkommunal udligning
vedrørende følgende områder.

* Gennemsnitlige merudgifter til indvandrere og flygtninge (f.eks. inte-
gration og undervisning af to-sprogede elever).

* Sociale udgifter til flygtninge.

* Tilskud til kommuner, der modtager asylansøgere.

De tre ordninger tilstræber fuldt ud at dække de gennemsnitlige kommunale
merudgifter ved modtagelse af tredielandsborgere.
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Tilskuds- og udligningsordningen vedrørende indvandrere og flygtninge
stammer tilbage fra begyndelsen af 1980'erne, og er gradvis blevet udvidet,
bl.a. i forbindelse med ændring af finansieringsreglerne for de sociale ud-
gifter til flygtninge.

Med lov nr. 431 af 14. september 1983, blev der i første omgang afsat en
pulje på 41 mill. kr. til kommuner, der havde væsentlige udgifter til særlige
foranstaltninger for indvandrere. I 1987 blev denne tilskudsordning ændret
til en tilskudsordning, der var delvist statsfinansieret, og delvist finansieret
af statstilskuddet til kommunerne.

I forbindelse med refusionsomlægningen for kontanthjælp til flygtninge
blev der med virkning fra 1992 etableret en tilskudordning vedrørende so-
ciale udgifter til flygtninge.

Fra 1994 gennemførtes en større omlægning af udligningsordningerne ved-
rørende udlændinge. Omlægningen var et led i udmøntningen af regerin-
gens handlingsplan i forhold til asylansøgere og flygtninge, og ændringerne
tilsigtede at fremme den geografiske spredning af flygtninge og asylansøge-
re mellem landets kommuner. Ved en tilpasning af den økonomiske udlig-
ning af de kommunale merudgifter søgtes der skabt større interesse hos
kommunerne for at modtage flygtninge og asylansøgere.

Ændringerne omfattede bl.a. indførelse af et udligningstilskud til kommu-
ner, der modtager asylansøgere, en generel forhøjelse af tilskudsbeløbene
med 10 pct. samt omlægning af tilskudsordningen til en egentlig udlig- -
ningsordning. Sidstnævnte havde til formål at synliggøre den enkelte kom-
munes bidrag til ordningerne og dermed også medvirke til at skabe større
interesse for at modtage flygtninge.

For 1995 er udligningsordningen vedrørende indvandrere ændret således, at
der i vis periode også ydes tilskud vedrørende indvandrere, der har opnået
dansk statsborgerskab. For 1996 er udligningsordningen yderligere til-
passet, således at der sker en fremrykning af tilskuddet til de kommuner, der
har modtaget bosniske krigsflygtninge.
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Bilag c. Beskrivelse af byudvikling og plan-
lægning vedrørende hovedstadsområdet

1. Byudviklingen og planlægningen før 1990 - før
Fingerplanen

I hovedstaden tog byudviklingen rigtig fart, da industrialiseringen begyndte
i midten af forrige århundrede. På det tidspunkt fandtes hovedstaden stort
set alene inden for fæstningsbyen København. Mange virksomheder vokse-
de sig store, og da befolkningsvandringen fra land til by tog til, kunne byen
inden for voldene ikke rumme presset.

Forsvaret opgav den snævre befæstning af hovedstaden og de nærmeste
områder. Brokvartererne blev taget i brug til byudvikling. Byggeaktiviteten
var omfattende med store arealkrav, og der blev bygget uden nogen samlet
planlægning.
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København voksede fra ca. 150.000 indbyggere i 1860 til ca. 360.000 ved
århundredeskiftet. I 1901-02 blev der indgået en frivillig ordning med nabo-
kommunerne om indlemmelse i København. Hermed tre-doblede Køben-
havn sit areal. Det var samtidig et første forsøg på, at få gennemført et
samarbejde og en hovedstadsordning i området.

I 1907-09 afholdt Københavns Kommune en international byplankonkur-
rence om bebyggelse af de indlemmede kommuner - en slags sammenfat-
tende byplan for Storkøbenhavn. Forslagene blev omsat til en mere
detajleret planlægning, hvis resultat stadig præger områderne. De efterføl-
gende årtier var præget af en omfattende debat om byplanlægning, og om
gennemførelse af en byplanlov, der skulle sikre en mere kvalificeret plan-
lægning af de danske byers udvikling.

I 1922 nedsatte Dansk Ingeniørforening et udvalg om trafiklinier i køben-
havnsegnen. Det var det første initiativ til at udarbejde en egnsplan på tværs
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af kommunegrænserne. Udvalget blev sammensat af ledende trafikembeds-
mænd fra de relevante kommuner og amter. Københavns Kommune stillede
lokaler og økonomiske midler til rådighed for arbejdet.

I april 1925 vedtog Rigsdagen den første danske byplanlov, til stor tilfreds-
hed for bl.a. det nyoprettede "Dansk Byplanlaboratorium", som havde været
en stor fortaler herfor. Dansk Byplanlaboratorium, som stadig eksisterer, er
et uafhængigt selskab til byplanlægningens fremme. Det modtager blandt
andet tilskud fra kommuner, amtskommuner og staten.

Trafiklinieudvalget under Dansk Ingeniørforening afgav betænkning i
1926, og udtalte stærke ønsker om, at arbejdet blev fortsat, og suppleret
med en samlet helhedsplanlægning for egnen. Betænkningen indeholdt for-
slag til en vejplan med et system af radialer- og ringveje, som i store træk
siden er blevet realiseret.
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I en række omfattende artikler i fagpressen i 1927 blev det første initiativ
taget til udarbejdelsen af forslag til en sammenfattende plan for København.
Der var tale om resultater fra en enquete af danske planlæggere med bidrag
fra en række internationale sagkyndige. Det blev understreget af alle, at
man ikke kunne eller burde foretage en planlægning, der kun omfattede en-
kelte sektorplaner, men at disse måtte indgå som et led i en samlet planlæg-
ning.

Dansk Byplanlaboratorium gik videre med spørgsmålet. "Egnsplanudval-
get, Udvalget til planlægning af københavnsegnen" blev nedsat i 1928, efter
at byplanlaboratoriet havde indbudt til en konference på Christiansborg,
hvor politikere, herunder indenrigsministeren, teknikere og repræsentanter
for handel og industri anbefalede udvalgets nedsættelse. Egnsplanudvalget
afgav betænkning i 1936 om "Københavnsegnens grønne områder". En
række større projekter blev sat igang. De omfattede bl.a. realiseringen af
parkbælter, friluftsområder og et omfattende cykelstianlæg i københavnseg-
nen. De fleste af de forslag, som var indeholdt i planen, blev dog først reali-
seret efter Anden Verdenskrig.
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I 1938 vedtog Rigsdagen en ny byplanlov. Således fik nu alle købstæder og
alle bymæssige bebyggelser med over 1000 indbyggere pligt til at udarbej-
de byplaner.

I perioden frem til 1944 lå planlægningen for københavnsegnen stort set
stille, dels i forventning om en snarlig gennemførelse af en hovedstadsord-
ning, og dels på grund af krigen. Men allerede under krigen var der konsta-
teret et behov for at koordinere byudviklingen, og i 1944 nedsatte
Indenrigsministeriet et særligt udvalg til samordning af byplanlægningen i
kommunerne vest for København. I marts 1945 indkaldte byplanlaboratori-
et det samlede Egnsplanudvalg til et møde. Der forelå tilsagn om økono-
misk støtte fra Arbejdsministeriet. Indenrigsministeriet anbefalede, at
byplanarbejdet blev genoptaget efter krigen.

Alle områdets kommuner og amter, visse ministerier og en række interesse-
organisationer var repræsenteret i Egnsplanudvalget. I alt mere end 50 myn-
digheder og foreninger. Arbejdet med at udarbejde et forslag til en egnsplan
var frivilligt og uden hjemmel i lovgivningen. Der blev nedsat et 17 mands
stort arbejdsudvalg, og et Egnsplankontor under ledelse af Peter Bredsdorff
etableredes. Resultatet blev Egnsplanudvalgets Fingerplan fra 1947.

2. Fra Fingerplanen til Hovedstadsrådet

2.1. Fingerplanen
Fingerplanen fra 1947 var en skitseplan. Den byggede på et enkelt planprin-
cip med fingre, der pegede fra "håndfladen" ud mod købstæderne Køge,
Roskilde, Frederikssund, Hillerød og Helsingør. Fingrene dækkede de eksi-
sterende radiale trafiklinier - med undtagelse af Køgebugtfingeren. Kilerne
mellem fingrene var forbeholdt til land- og skovbrug m.m., og til stor-
bybefolkningens friluftsinteresser samt til reserve for anlæg af den frem-
tidige infrastruktur. Fingerplanen var en plan for langsom vækst, idet byen
skulle vokse i fingrene som "perler" på en snor omkring de nye S-ba-
nestationer.
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Indbyggertallet udgjorde i 1947 1,1 mio., og det var i Fingerplanen forudsat
at skulle vokse til 1,3 mio. i 1960. Boligtallet var forudsat at vokse fra
350.000 til 500.000. Planen omfattede også en større byfornyelses- og
boligsaneringsindsats.

Det var Fingerplanen, der medførte, at der i Rigsdagen i 1949 blev vedtaget
lov om regulering af bymæssige bebyggelser. Loven var en forløber for den
senere by- og landzonelov. I medfør af byreguleringsloven blev der nedsat
et byudviklingsudvalg for københavnsegnen, som skulle udarbejde et for-
slag til opdeling af egnen i inder-, mellem- og yderzoner. Forslaget forelå i
1951. Det forudsatte en godkendelse fra Byplannævnet, der inden god-
kendelsen skulle forelæggge sagen for boligministeren. Byplannævnet be-
stod af en formand udpeget af boligministeren, et særligt sagkyndigt
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medlem og derudover af medlemmer, der var udpeget af hovedstadskom-
munerne og de kommunale organisationer.

2.2. Principskitsen
Man blev i løbet af 1950'erne klar over, at udviklingen på en række områ-
der var løbet fra Fingerplanen. Baggrunden var den øgede velstand, som be-
tød, at boligforbruget, forbruget af erhvervsarealer samt det større biltal
m.v. var blevet langt større end ventet. Desuden blev Fingerplanen ikke
fulgt op med den kollektive trafikbetjening, som var forudsat i planen.

Boligministeriet, som den fysiske og sammenfattende planlægning dengang
hørte under, og Hovedstadskommunernes Samråd oprettede under Byplan-
nævnets kontrol et nyt egnsplankontor, der på baggrund af de ændrede for-
udsætninger skulle udarbejde en ny egnsplanskitse.

Egnsplankontoret fremlagde i 1960 en "Principskitse til en egnsplan for
Storkøbenhavn". På mange områder var der tale om radikale ændringer i
forhold til den eksisterende bystruktur i Fingerplanen. Egnsplankontoret
forudsatte, at antallet af indbyggere, boliger og biler ville stige voldsomt,
hvorfor der skulle ske væsentlige forøgelser af byarealerne. Principskitsen
foreslog på dette grundlag en fremtidig byvækst med byer på 250.000 ind-
byggere placeret mod syd og vest, for at sikre nordegnens store landskabe-
lige værdier.

Skitsen foreslog, at den nye byvækst blev etableret dels i nye storfingre -
mellem Roskildefingeren og Køgebugtfingeren, og dels ved udbygningen af
de eksisterende fingre mod Roskilde og Køge. Endvidere skulle de radiale
S-baner suppleres, og der skulle anlægges et større motorvejsnet. City og de
centrale bydele skulle beskyttes mod "kontorisering", fortætning og lokali-
sering af virksomheder, som ville skabe uhåndterlig biltrafik.

Den nye egnsplanskitse fik en meget blandet modtagelse, og boligministe-
ren nedsatte derfor i februar 1961 et "Udvalg til teknisk gennemgang af
principskitsen til egnsplan". Udvalget bestod af repræsentanter for ministe-
rier, Roskilde og Københavns amter, Københavns Kommune, Egnsplan-
sekretariatet, Byudviklingsudvalget for københavnsegnen samt den
kommitterede. I 1962 afgav dette udvalg en betænkning, som indeholdt to
alternative planprincipper - langtidsskitse A og B - samt et forslag til en
1.etapeplan frem til 1970, som var fælles for de to langtidsskitser.

2.3. Første-etapeplanen
1 .etapeplanen omfattede en byvækst på 100.000 boliger, dels ved udfyld-
ning af de ledige allerede udlagte arealer i københavnsegnen med ca. 60.000
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boliger, og dels ved udlæg af nye arealer mod vest og syd i henholdsvis
Roskilde- og Køgefingeren med tilsammen ca. 30.000 boliger i forlængelse
af S-banen mod Roskilde og ved den ny Køgebugtbane. Endelig blev der
kun foreslået 10.000 nye boliger placeret i nordegnen for at skåne de værdi-
fulde landskaber dér.

Til aflastning af Københavns city, men også til betjening for de nye for-
stadsbeboere, blev det foreslået at placere to nye storcentre, et i nordegnen i
Lyngby og et i vestegnen i Høje-Taastrup.

1. etapeplanen blev tiltrådt af Byplannævnet i 1963 - som vejledende for
den kommunale planlægning. Byudviklingsplanerne for Roskilde- og Kø-
geegnen blev revideret i overensstemmelse med planen. Tiltrædelsen har
betydet en omfattende planlægningsaktivitet i vestegnen og ikke mindst i
Køge Bugt-området.
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2.4. Køge Bugt-området og Roskilde-fingeren
Folketinget vedtog i foråret 1961 lov om planlægning af Køge Bugt-områ-
det. Der var hermed skabt et grundlag for den første statslige planlægning af
et større område - Køge Bugt-området - under ét, hvor der i de kommende
årtier måtte forventes en betydelig befolkningsmæssig udvikling.

Til varetagelsen af denne opgave, blev der i august 1961 nedsat et planlæg-
ningsudvalg bestående af repræsentanter for de 8 beliggenhedskommuner, 2
repræsentanter hver for Københavns- og Roskilde amtsråd, og ialt 6 repræ-
sentanter for de berørte ministerier. Det var målet at gennemføre en avan-
ceret planlægning for området med ca. 50.000 boliger, bygget op af 10
byenheder omkring hver deres S-togs-stationscentre. Høje-Taastrup blev
udlagt til overordnet center for hele området. Der blev indarbejdet arbejds-
pladser, forskellige institutioner, kultur- og fritidsaktiviteter m.v. i planen.
Området er idag kendt for sit veludviklede differentierede trafiksystem.

Planen blev efter indstilling fra Byplannævnet godkendt af Boligministeriet
i 1968.

For Roskildefingeren har planlægningen haft en noget anden karakter. Der
har ikke været nedsat et fælles planlægningsudvalg, og den overordnede
planlægning er sket ved nedsættelse af frivillige fælleskommunale udvalg
(samordningsudvalg) og koordinationsudvalg mellem stat og kommuner.
De efterfølgende dispositionsplaner for de enkelte kommuner og for udbyg-
ningen af storcentret i Høje-Taastrup har fulgt principperne i 1. etapeplanen.

2.5. København
I forbindelse med udarbejdelsen af Københavns Kommunes første disposi-
tionsplan udgav kommunen i december 1953 et omfattende planlægnings-
dokument "København, skitse til en generalplan". Skitsen følger
Fingerplanens udviklings- og byplanprincipper.

"København, skitse til en generalplan" blev aldrig vedtaget politisk i Kø-
benhavns Kommune. Alligevel har den haft betydning for den senere udvik-
ling samt for formuleringen af målene for den fremtidige udvikling.
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I midten af 1950'erne kulminerede Københavns Kommunes indbyggertal
med ca. 770.000, der var stor boligmangel, og et stort behov for en sa-
nerings- og byfornyelsesindsats. Der blev indgået aftaler med forstadskom-
munerne om at opføre boligbebyggelser, og Københavns Kommune foretog
opkøb af større landejendomme til formålet.

Indtil 1962 var det en udbredt opfattelse, at det centrale København eller
Københavns Kommune var udbygget. Men i 1962 skiftede Borgerrepræ-
sentationens flertal strategi på flere områder. Tanken om at opkøbe land-
ejendomme i nabokommunerne for på den måde at skaffe sig kontrol over
byudviklingen, blev opgivet, og en stor del af kommunens ejendomme dér
blev efterhånden solgt. Nye større bebyggelser blev placeret inden for kom-
munens egne grænser, og der gennemførtes en planlægning for bebyggelse
på Vestamager.
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Befolkningstallet i Københavns Kommune er siden 1950 faldet fra ca.
770.000 til ca. 625.000 i 1970, og til 465.000 i 1991.

2.6. Landsplanlægning og kommunalreform
I I960 besluttede regeringen at gennemføre en landsplanlægning. I 1961
blev der nedsat et landsplanudvalg med repræsentanter fra 13 ministerier,
og med et departementschefudvalg som det styrende led.

Landsplanudvalget med dets sekretariat spillede en stor rolle ved forbere-
delserne til den nye kommunalreform og planlovsreform. Landsplanudval-
get afgav i 1966 redegørelsen "Regionplanlægning og regioninddeling" til
regeringen.

I 1967 vedtog Folketinget lovgivningen om revision af den kommunale ind-
deling m.v. i Danmark. Den omfattede ikke inddelingsmæssigt de to cen-
trale kommuner eller Københavns amt.

Et særligt Hovedstadsreformudvalg blev nedsat i maj 1970 for at gennem-
føre en lignende administrativ og strukturel reform for hovedstaden. Ud-
valget afgav betænkning i 1971 og foreslog, at der blev oprettet et
Hovedstadsråd, der bl.a. skulle varetage regionplanlægningen.

3.1970-90 - Hovedstadsrådets virke

3.1. Egnsplanrådets regionplanlægning og Hovedstadsrå-
dets Regionplan 1973 m.v.
I 1967 blev der efter forhandlinger mellem Boligministeriet, Hovedstads-
kommunernes Samråd og regionens amtsråd, kommuner og byudvik-
lingsudvalg dannet et egnsplanråd.

Egnsplanrådet skulle overtage ansvaret for den regionale planlægning. An-
svaret for den overordnede planlægning var nu for første gang placeret hos
et af kommunerne etableret fællesskab. Egnsplanrådet fremlagde i 1971
"Regionplanlægning 1970-85", bind 1 (forudsætninger) og bind 2 (region-
planforslag).

I den anledning nedsatte regeringens Planlægningsudvalg i februar 1972 en
embedsmandsgruppe til at forberede en koordinering af de statslige myn-
digheders svar. I september 1972 afgav regeringens Planlægningsudvalg sin
udtalelse til Egnsplanudvalget i form af "Notat vedrørende Egnsplanrådets
forslag til regionplan for hovedstadsområdet 1970-1985".
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Der var tale om et omfattende arbejde om statens synspunkter på hoved-
stadens udvikling. Staten var tvivlende overfor, om antagelserne om den
fortsatte kraftige befolkningsvækst og om en tilsvarende vækst i boligbyg-
geriet, var realistiske. Samtidig pegede staten på det problematiske i, at re-
gionplanforslaget åbnede op for for mange og tilsyneladende ligestillede
udviklingsmuligheder, samtidig med at det blev tilstræbt, at den nye by-
vækst skulle foregå i nye store bydele med arbejdspladskoncentrationer.
Desuden fandt staten ikke, at den ligelige fordeling af byvæksten nord og
syd for Roskildefingeren var hensigtsmæssig. Udfra et samfundsøkonomisk
synspunkt blev det anført, at en kommende regionplan burde etapedeles, og
at byudviklingen burde koncentreres omkring de trafikanlæg, der blev prio-
riteret højest, og at Køgebugtfingeren burde have højeste prioritet.

I februar 1973 udsendte Egnsplanrådet så bind 3 (strukturplan 1972 for
Hovedstadsregionen), og i november 1973 bind 4 (regionplan 1973 for Ho-
vedstadsregionen, Hovedstruktur og Byvækst). Her blev principperne og
grundlaget for den fremtidige planlægning og udvikling i hovedstadsområ-
det fastlagt.

Planen (bind 4) indeholdt bl.a. forslag til trafik- og andre infrastrukturkorri-
dorer, f.eks. i en halvcirkel rundt om Fingerbyen. Desuden udpegede forsla-
get en række såkaldte A-zonearealer til erhvervsformål samt til sociale og
kulturelle formål placeret med tilknytning til trafikkorridorerne. Der blev
desuden udpeget er række knudepunkter, dvs. arealer af særlig strategisk
betydning, syd for Hillerød, i Høje-Taastrup og nord for Køge.

Byvækstens maksimale omfang samt dens geografiske placering blev fast-
lagt med ophæng i den skitserede trafikstruktur. Udbygningstakten ville
først blive fastlagt endeligt i forbindelse med en etape- og tidsfølgeplanlæg-
ning.

I november 1974 sendte miljøministeren sine bemærkninger til Egnsplanrå-
dets forslag til regionplan til det nyoprettede Hovedstadsråd. Det fremgik,
at regeringen havde taget stilling til de hovedsynspunkter, der fra statens
side ville blive lagt til grund for den videre stillingtagen til regionplan-
lægningen i hovedstadsområdet. På Hovedstadsrådets møde i august 1975
blev "Regionplan 1973 for hovedstadsregionen, hovedstruktur og byvækst"
enstemmigt vedtaget, og fremsendt til miljøministerens godkendelse. Mini-
steren godkendte regionplanen i februar 1976.

Regionplanen blev betragtet som grundlaget for den fortsatte regionplan-
lægning, som der med mellemrum ville være behov for at revidere. Planen
forudsatte ny bebyggelse på Vestamager, en storlufthavn på Saltholm samt
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omfattende mortorvejs- og baneanlæg. Regionplanen indeholdt ikke en
tidsfølgeplan, og det var en forudsætning for ministerens godkendelse, at
den skulle foreligge snarest, og omfatte perioden 1975-2000.

Vedtagelsen og godkendelsen af regionplanen betød, at der for første gang
kunne disponeres ud fra en regionplan udført og besluttet med hjemmel i
lovgivningen, og med gennemførelsesbestemmelser i planlovreformen, bl.
a. med en hovedstadsfond, og med opbakning fra Hovedstadsrådets øvrige
virksomhed.

Den økonomiske afmatning var begyndt, og der var sket en opbremsning i
stigningen af de offentlige udgifter. Usikkerheden om omfanget af det frem-
tidige byggeri, og dermed også forbruget af nye byarealer stillede nye (revi-
derede) krav til den overordnede planlægning.

I de følgende år viste det sig i forbindelse med forhandlingerne om Hoved-
stadsrådets forslag til "Regionplanens 1. etape 1977-92" derfor også van-
skeligt, at opnå enighed mellem Hovedstadsrådet og Miljøministeriet om
forudsætningerne og indholdet af en tidsfølgeplan. Det lykkedes ikke at få
aftalt dén etapeopdeling og prioritering, der var en afgørende forudsætning
for, at tidsfølgeplanlægningen kunne komme til at spille den rolle for ud-
viklingen i hovedstadsregionen, som loven forudsatte. I stedet blev man
enige om, at Hovedstadsrådet skulle tilvejebringe et bedre datamateriale til
brug for budget- og tidsfølgeplanlægningen, og på den baggrund godkendte
miljøministeren i 1979 "Regionplanens 1. etape 1977-95".
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3.2. Hovedstadsrådets øvrige virksomhed
Udover planlægningsopgaven var Hovedstadsrådet også på anden måde en-
gageret i hovedstadsområdets udvikling.

Hovedstadsrådet kunne engagere sig i hovedstadsområdets udvikling gen-
nem den formelle myndighed, som det var tillagt med hensyn til kollektiv
trafik (HT), hovedstadsområdets miljø (fredning, rekreation, vandmiljø, rå-
stoffer O.S.V.), i mindre omfang gennem sygehusplanlægningen samt som
bestyrer af hovedstadsfonden, selvom netop denne del af virksomheden og-
så blev temmelig begrænset.

Rådet kunne endvidere engagere sig i hovedstadsområdets udvikling som
en betydningsfuld partner i forhandlinger med amtskommuner og kommu-
ner. Det mærkedes i en række sager, f.eks. ved etableringen af den nye Hø-
je-Taastrup banegård med omgivende stationsby, godsbanegården længere
mod vest, en omfattende landskabsplanlægning for Vestskoven, Køge Bugt
Strandpark og grusgravene i Hedeland m.m.. 25 km2 af vestegnens landska-
ber blev således omdannet til rekreative formål. Det er arealer svarende til
fem gange Dyrehavens størrelse.

Et væsentligt grundlag for Hovedstadsrådets landskabsplanlægning var, at
det i 1978 fik tillagt opgaverne fra de hidtidige fredningsplanudvalg, der
ophævedes ved en ændring i 1977 af den daværende naturfredningslov.

3.3. Regionplan 1989
Som nævnt vendte udviklingen fra vækst til stagnation. Det var bl.a. bag-
grunden for, at man i slutningen af 1980erne udarbejdede en fjerde region-
plan.

Danmarks befolkningstal var for første gang faldende. Hovedstadsregionen
havde den største nedgang, og sloges med omkostningskrævende proble-
mer. Således lå halvdelen af Danmarks dårlige boliger her, og byfor-
nyelsesbehovet var stort. De statslige vejinvesteringer i hovedstadsregionen
faldt til 7 pct. af de samlede statslige vejinvesteringer i hele landet.

Regionplan 1989 blev en plan for begrænset vækst. En plan til yderligere
kultivering af den bestående bystruktur, hvor målet var bedre by, fremfor
mere by.

På baggrund af en forventet forskydning i erhvervsstrukturen kom de "stati-
onsnære arealer" til at spille en særlig rolle, d.v.s. arealer med god beliggen-
hed i forhold til trafikterminaler og S-togsstationer. Hensigten var, at disse
arealer i den efterfølgende kommuneplanlægning nærmere skulle
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undersøges med henblik på ændret anvendelse til serviceerhverv (kontorer
m.v.).

3.4. Regionplanen og "det grønne"
"Det grønne" har for så vidt altid spillet en væsentlig rolle i regionplanlæg-
ningen, jfr. 1930'ernes grønne betænkning, Fingerplanens grønne kiler og
bestræbelserne på at beskytte nordegnen mod byspredning.

Regionplan 1989 indeholdt imidlertid i forhold til tidligere regionplaner en
langt mere systematisk og dækkende redegørelse for det åbne land og dets
fremtidige anvendelse. Metoden var, at beskrive og derefter afveje modstri-
dende hensyn til de sektorinteresser, der var på spil:

* Fredningsinteresserne, der omfatter geologi, kulturhistorie, biologi og
friluftsliv,

* Recipientkvaliteten i Øresund, Køge Bugt, fjorde, søer og vandløb,

* Råstofindvindingen, d.v.s. grus og 1er og efterbehandlingen af graveom-
råder,

* Landbrug og skovbrug og

* Vandforsyningen, der i øvrigt også henter vand uden for hovedstadsre-
gionen.

Med Regionplan 1989 introduceredes en sammenfattende og integreret
planlægning for det åbne land på samme måde som den sammenfattende og
integrerede planlægning, der ideelt har været anvendt på forvaltningen af
byen og dens sektorer.

Et af de mest interessante resultater er regionplanens forslag til skovrejs-
ning, dels som følge af EU-regler om marginaljord, dels til rekreation for
storbyens befolkning, og i øvrigt i tråd med regionplanlægningens tradition,
jfr. Vestskoven og andre store landskabsprojekter. Regionplan 1989 inde-
holdt derudover, og også som noget nyt, forslag til formulering af en trafik-
politik samt en stærkere prioritering af miljøbeskyttelsen.
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3.5. Statslig godkendelse af Regionplan 1989
Hovedstadsrådets sidste regionplan, Regionplan 1989, blev vedtaget af rå-
det den 24. november 1989, hvorefter der blev anmodet om en statslig god-
kendelse. Denne forelå - med angivne betingelser med henblik på den
videre regionplanlægning hos de efterfølgende 5 regionale instanser i ho-
vedstadsområdet - i Miljøministeriets skrivelse af 15. december 1989 til
Hovedstadsrådet, suppleret af ministeriets cirkulære (landsplandirektiv) af
28. december 1989 om regionplanlægningen i hovedstadsområdet.

Den statslige godkendelse fastholdt, at regionens hovedstruktur består af et
bymønster, en trafikstruktur og en centerstruktur. Regionens bymønster be-
står af Fingerbyen og de større og mindre bysamfund, som er beliggende
uden for denne. Den fortsatte byudvikling i Fingerbyen skal i city have ka-
rakter af bybevaring, i håndfladen af byfornyelse og i fingrene af byud-
vikling.

Godkendelsen angiver endvidere følgende principper for den videre plan-
lægningsindsats :

* Den fremtidige byudvikling skal knyttes til den eksisterende infrastruk-
tur for at få størst mulig udbytte af allerede foretagne investeringer,

* Der skal fortsat tilstræbes bolig-arbejdspladsbalance i byfingrene.

* Arbejdspladser inden for kontor- og serviceerhverv skal koncentreres på
stationsnære arealer med højfrekvent banebetjening, og i byfingrene om-
kring de stationer, hvor højklassede tværbusforbindelser krydser baner-
ne.

* De øvrige nye arbejdspladser skal placeres stationsnært i fingrene, og

* Ved udbygning af bolig- og erhvervsområderne har de stationsnære are-
aler første prioritet.

Dette grundlag er siden suppleret fra statslig side med bl.a. en række miljø-,
energi- og trafikpolitiske handlingsplaner og redegørelser samt med forskel-
lige udmeldinger m.v. til den efterfølgende regionplanlægning, der alle
f.eks. betoner og konkretiserer kravene til bæredygtig udvikling.
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4. Vurdering af Hovedstadsrådet som regionplan-
myndighed

Hovedstadsrådet havde med hovedstadsregionplanloven fra 1973 fået tillagt
en række stærke beføjelser, som amtskommunerne i det øvrige land ikke
havde. Formålet var at styre byudviklingen i det samlede hovedstadsbysam-
fund med store kommuner og amtskommuner.

Grænserne mellem region- og kommuneplanlægningen var trukket anderle-
des i hovedstadsregionen, idet regionplanens retningslinier også i hoved-
træk skulle angive fordelingen af bebyggelsesarterne i byzone, tidsfølgen
for udbygningen af byzonerne og for byfornyelsen i de eksisterende bysam-
fund. Desuden skulle planen rumme hovedretningslinier for byfornyelsen,
og for sektorområder som trafikbetjening, vandforsyning og spildevandsaf-
ledning, sygehusforsyning og forsyningen med rekreative anlæg. Endvidere
skulle den rumme retningslinier for tidsfølgen af de nødvendige anlæg m.v.
inden for disse sektorer.

Hovedstadsrådet kunne pålægge en kommune at tilvejebringe lokalplaner i
overensstemmelse med kommuneplanen, og at bringe et i en lokalplan for-
udsat kommunalt anlæg til udførelse. I tilfælde, hvor kommunen ikke fulgte
pålægget, kunne Hovedstadsrådet overtage kommunens beføjelser, og for
kommunens regning virkeliggøre pålæggene.

Såfremt en i regionplanen fastlagt bydannelse omfattede flere kommuner,
kunne rådet overtage den nærmere byplanlægning for området, og udøve
kommunernes beføjelser. Endelig kunne Hovedstadsrådet, for at få opfyldt
regionplanmæssige hensyn, pålægge en kommune ikke at medvirke ved pri-
vat og offentlig byudvikling.

Hovedstadsrådet havde således redskaber til både at skabe nye bydele, og til
at forny gamle. Efterfølgende kan man konstatere, at Hovedstadsrådet kun i
nogen grad udnyttede de stærke beføjelser, som rådet havde på planom-
rådet. Hovedstadsrådet begrænsede sig som hovedregel til beslutninger,
som der kunne opnås meget bred enighed om, ligesom det begrænsede sine
initiativer og aktiviteter, ikke mindst på de områder, hvor man ikke havde
den fulde kompetence.
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5. Byudviklingen og planlægningen efter 1990.
Lovgivning, instanser og kompetencer

5.1. Planloven generelt
Ved Hovedstadsrådets nedlæggelse pr. 31. december 1989 blev dets hidti-
dige regionplanopgaver emnemæssigt reduceret, og de reducerede opgaver
blev herefter overført til områdets 5 regionale enheder (Københavns, Frede-
riksborg og Roskilde amtskommuner samt Københavns og Frederiksberg
Kommuner).

De tre amtskommuner skulle herefter udføre regionplanlægning, og vedtage
regionplaner for deres område, mens kommuneplanerne i Københavns og
Frederiksberg Kommuner tillige skulle være regionplaner.

Lovgivningen (1990-91: lov om lands- og regionplanlægning, siden: plan-
loven) etablerede ikke et samordningsorgan eller lignende for områdets
planlægning, således som det blev anbefalet i betænkning nr. 1123/1987,
"Amtskommunalt udgiftspres og styringsmidler". I stedet fastsattes i loven,
at regionplanlægningen skulle udføres under anlæggelse af en helhedsvur-
dering af den ønskede udvikling i det samlede område, og at den enkelte re-
gionplanmyndighed skulle forhandle med de andre regionplanmyndigheder
under udarbejdelsen af planforslag. Det blev hermed forudsat, at de 5 in-
stanser i videst muligt omfang selv skulle finde fælles løsninger, og etablere
evt. fornødne samarbejdsfora. Det blev i bemærkningerne til lovforslaget
begrundet med, at "hovedstadsområdet er et sammenhængende bysam-
fund."

Fra sin ikrafttræden i januar 1992 er lov om planlægning (herefter planlo-
ven) det juridisk gældende grundlag for de 5 instansers seneste vedtagne re-
gionplaner fra 1993, og for det videre regionplanarbejde, herunder det
igangsatte arbejde med den ordinære regionplanrevision i 1997, jfr. miljø-
og energiministerens udmelding "Regionplanrevision 1997" fra juni 1995.

Planloven medførte ikke væsentlige ændringer for hovedstadsområdets
regionplanlægning, hverken med hensyn til planlægningsopgaver eller -in-
stanser. Med virkning for hele landet skete der den ændring, at miljømi-
nisteren ikke længere skal godkende de vedtagne regionplaner, men mil-
jøministeren kan på de statslige myndigheders og egne vegne fremsætte
indsigelse mod endelig vedtagelse af regionplanforslag m.v.

Loven er opbygget på det grundlag, der etableredes i slutningen af 1960'er-
ne og i begyndelsen af 1970'erne med kommunalreformen og plan-
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lovsreformen. Planlægningssystemet er opdelt på de 3 politiske niveauer
med en stærkt decentraliseret ansvarsfordeling hos de regionale og lokale
myndigheder. Ministeren kan gennem regler, landsplandirektiver, vetobefø-
jelser samt gennem redegørelser, information og forsøg m.v. påvirke plan-
lægningen.

Amtskommunerne varetager regionplanlægningen m.v., nærmere planlæg-
ning og administration for det åbne land samt påser de kommunale planers
overensstemmelse med regionplanlægningen. Kommunerne forestår plan-
lægningen for byer og sommerhusområder gennem kommune- og lokal-
planlægningen. Lokalplanen er den realiserende plantype med juridiske bin-
dinger for grundejerne, og er hermed planlægningens "krumtap".

Klager over amtskommunernes og kommunernes afgørelser er henlagt til et
af ministeren uafhængigt Naturklagenævn, der på selve planområderne kun
behandler juridiske spørgsmål, mens "politiske" spørgsmål om planindhold
m.v. ikke kan påklages, og således forbliver de regionale og lokale myndig-
heders ansvar.

5.2. Specielle bestemmmelser for hovedstadsområdet
Hovedstadsområdets gældende amtskommunale og kommunale struktur
samt opgaveløsningen hos områdets amskommuner og kommuner adskiller
sig i nogen grad fra de tilsvarende forhold i de øvrige dele af landet. Det har
fundet udtryk i forskellige særlige bestemmelser i planloven for hoved-
stadsområdet.

For det første er Københavns og Frederiksberg Kommuner ikke en del af en
amtskommune. De to kommuner har som følge heraf selv regionplanopga-
verne for deres områder.

For det andet skal regionplanlægningen i hovedstadsområdet af alle 5 in-
stanser udføres på grundlag af en vurdering af udviklingen i området som
helhed.

For det tredie skal retningslinierne i områdets regionplaner fastsættes med
særlig hensyntagen til den kollektive trafikplan for det samlede område, li-
gesom der skal fastlægges retningslinier for fordeling og tidsfølge for
byggeaktivitet i byzoner, og for vandforsyning og spildevandsafledning.

5.3. Om kommuneplanopgaven i hovedstadsområdet
For hver kommune skal der foreligge en kommuneplan, der skal revideres
hvert 4. år. Planen skal respektere overordnede retningslinier, regler og be-
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slutninger, og den skal fastlægge en hovedstruktur for hele kommunen og
rammer for lokalplanlægningen for de enkelte dele af kommunen.

I hovedstadsområdet er kommunernes geografiske areal gennemgående be-
tydeligt mindre end i det øvrige land. Hertil kommer, at området har relativt
"tætte" arealanvendelser og bebyggelser, der i mange tilfælde er funktionelt
sammenhængende med arealanvendelse og bebyggelser i andre kommuner
(sammenhængende bysamfund).

Dette nødvendiggør bl.a., at den pågældende regionplanmyndighed omhyg-
geligt påser de kommunale planforslags overensstemmelse med regionplan-
lægningen på en sådan måde, at udviklingen i området som helhed haves
for øje.

5.4. Miljø- og energiministerens rolle som planmyndighed
i hovedstadsområdet
Miljø- og energiministeren er ansvarlig for den sammenfattende fysiske
landsplanlægning, og har efter planloven forskellige virkemidler til sin rå-
dighed.

Landsplanlægningen lægger ved udmeldinger og vejledningsindsats ram-
mer for den planlægning, der foregår i amtskommuner og kommuner. Det
er ikke landsplanlægningens formål, at gå ind i en detailstyring eller detail-
godkendelse af amtskommunernes og kommunernes egne dispositioner. I
konkrete tilfælde eller hvis regeringen ønsker at fremme en bestemt udvik-
ling i de fysiske omgivelser, har ministeren mulighed for efter loven at
handle mere direkte over for amtskommuner og kommuner (landsplandirek-
tiv, call in-beføjelse, veto-adgang m.v.)

Da hovedstadsområdet i flere henseender fungerer som ét sammenhængen-
de bysamfund, vil manglende samordning mellem de 5 regionale enheder
kunne være anledning for ministeren til f.eks. at bruge sine direktiv-,
indkalde- eller vetobeføjelser.

De statslige landsplanopgaver, herunder opgaverne i relation til amtskom-
munernes og kommmunemes planlægning efter planloven, varetages af
Miljø- og Energiministeriets Landsplanafdeling, der organisatorisk er pla-
ceret som en afdeling i ministeriets departement.
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6. Grundlag og målsætninger for planlægningen
efter 1990

6.1. Planlægningens nyorientering
Set i lyset af den internationale udvikling siden slutningen af 1980'erne
("Murens fald", nyordningerne i Øst- og Centraleuropa, EU's udvikling og
udvidelse m.m.) samt hovedstadsområdets egne forhold og problemer, er
der i de senere år foretaget en række statslige dispositioner for at styrke ho-
vedstaden og hovedstadsområdet.

Det fremgår af regeringens landsplanredegørelse "Danmark på vej mod år
2018" fra 1992, at hovedstadsområdet realistisk set er Danmarks eneste by-
region, som kan fastholde en position som europæisk storby. Derfor er et ud
af 6 hovedmål, at hovedstadsområdet som byregion styrkes i en europæisk
sammenhæng, bl.a. ved at øge det grænseregionale samarbejde på dansk og
svensk side i Øresundsregionen.

Nyorienteringen kommer også til udtryk i de senere års vedtagelser af lov-
givninger om anlæg af en fast forbindelse over Øresund (1991), om Øresta-
den m.v. (1992), og om Københavns Havn (1992), hvortil kommer en
række øvrige anlægsdispositioner af trafikal, kulturel eller uddannelses-
mæssig karakter. For at få det fulde udbytte af disse anlægsbeslutninger
m.v. må der ske en omfattende koordination mellem de involverede stats-
lige, regionale og kommunale instanser.
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6.2. Datasamarbejde m.v.
Den historiske udvikling for regionplanlægningen i hovedstadsområdet -
også siden starten af 1970'erne - viser, at der er sket betydelige ændringer i
de forudsætninger, som har ligget til grund for de forskellige regionplaner.
Det gælder for både Hovedstadsrådets og nu de 5 enheders regionplaner.
Dette nødvendiggør et tæt samarbejde om information, data, prognoser, ko-
ordinering og prioriteringer, idet planloven foreskriver, at der foretages hel-
hedsvurderinger for området som sådan.
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De 5 enheder indledte i 1990 et planteknisk samarbejde på embedsmandsni-
veau om en række grænseoverskridende emner. Der blev i dette samarbejde
om et grundlag for regionplan 1993 foretaget fælles vurderinger af
forudsætningerne for planlægning af byudvikling og byomdannelse i hele
hovedstadsområdet, ligesom der blev samarbejdet om et fælles grundlag for
retningslinier for vandindvinding og affaldsbortskaffelse. Samarbejdet fore-
går fortsat mellem de 5 enheder, primært på embedsmandsniveau.
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6.3. Regionplanrevision 1997
Planloven fastsætter, at region- og kommuneplaner skal revideres hvert 4.
år. De gældende regionplaner er fra 1993, og arbejdet med 1997-revisionen
er igangsat i amtskommunerne og i Københavns og Frederiksberg
Kommuner.

Fra Miljø- og Energiministeriet er der i juni 1995 udsendt en statslig
udmelding "Regionplanrevision 1997", der "sætter scenen" for de
kommende års regionplanlægning. Udmeldingen angiver en række mål, og
nævner de emner, som planlægningen skal behandle.

Situationen i hovedstadsområdet, hvor de 5 planmyndigheder skal
planlægge for dele af det integrerede bysamfund, nødvendiggør nogle
særlige overvejelser og en særlig planlægning. Derfor er der i udmeldingen
et særligt afsnit om hovedstadsregionen, og i de følgende afsnit her
gengives hovedpunkterne fra udmeldingen.

Et væsentligt formål er, at få forberedt og gennemført de ændringer i
bystrukturen i hovedstadsområdet, som er nødvendige for at få den
kollektive trafik til at udgøre en større andel af den samlede trafik, men
også for i andre sammenhænge at gøre udviklingen i området mere
bæredygtig og begrænse rejsebehovet.

Der er endvidere behov for, at regionplanmyndighederne i fællesskab
overvejer dels spørgsmålet om lokalisering af særligt forurenende virk-
somheder i området, dels udarbejder en strategi for erhvervsområders ud-
vikling. Endelig skal de grønne kiler bevares grønne, og gøres tilgængelige
for storbyens millionbefolkning, og kilernes grænser må respekteres.

Helt konkret peges der i udmeldingen på, at de kommende års investeringer
i hovedstadsområdets kollektive trafik på 15-20 mia. kr. udnyttes bedst mu-
ligt. Arealudlæg og lokalisering skal i videst muligt omfang øge kunde-
underlaget, så fornyelsen af S-togsmateriellet, Ørestadsbanerne, banen til
lufthavnen og Sverige, HT's moderniseringsinitiativer og udbygningen af
Frederikssundsbanen nyttiggøres bedst muligt til gavn for befolkningen og
miljøet.

Målsætningen om at kunne mindske rejsebehovet forudsætter en mere
intensiv anvendelse af de velbeliggende tyndt udnyttede arealer. Der bør
derfor kun inddrages nye byarealer, hvis der er tale om arealer med høj til-
gængelighed, eller hvis særlige planforhold gør sig gældende. Det bør der-
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for tillige overvejes at føre ubebyggede byzonearealer med dårlig tilgænge-
lighed tilbage til landzone.
Udmeldingen fastslår, at der med regionplanrevisionen i 1993 i hovedsagen
er udpeget de trafikknudepunkter og cityannekser, hvor etablering af de vig-
tigste regionale aktiviteter kan finde sted. Men byggemuligheder til kontor-
formål og andre beskæftigelsesintensive formål findes i vid udstrækning
også på arealer med ringere kollektiv tilgængelighed, og samlet overstiger
de langt de fremtidige byggebehov, også ved en væsentlig forøgelse af byg-
geaktiviteten.

Der er således stor rummelighed, og betydelig usikkerhed med hensyn til
den fremtidige udvikling. Der er derfor brug for at sikre, at byggeriet for-
skydes til de stationsnære arealer, og at både de offentlige og private
ressourcer udnyttes bedst muligt (f.eks. byggemodningsudgifter, foretagne
trafikinvesteringer og nedrivninger med henblik på en mere intensiv areal-
anvendelse). Udmeldingen nævner derfor det vigtige i, at planlovens be-
stemmelser benyttes, hvor det er muligt, til at fastsætte en etapedeling og
rækkefølgeangivelse i region- og kommuneplanlægningen i hovedstadsom-
rådet.

7. Særlige organisationer etableret

I de senere år er der etableret en række samarbejder og selskaber i hoved-
stadsområdet. Disses aktiviteter kan få stor betydning for områdets udvik-
ling, også i relation til regionplanlægningen. Nogle af selskaberne er
etableret med baggrund i lovgivning, og er tillagt forskellige kompetencer.
Det er fælles for selskaberne, at de arbejder for at styrke områdets ud-
vikling. I det følgende vil de i relation til planlægningen væsentligste sel-
skaber kort blive omtalt.

Ørestadsselskabet er et interessentskab mellem Københavns Kommune og
staten (finansministeren). Selskabet har ansvaret for at planlægge og udvik-
le Ørestaden samt for at bygge de letbaner, der blev besluttet i forbindelse
med lov om Ørestaden.

Københavns Havn er en institution med statslig deltagelse (trafikministeren
udpeger bl.a. formanden), der dels skal drive havnevirksomhed i Køben-
havn, og dels gennemføre omdannelsen af de havnearealer i København, der
ikke længere skal anvendes til havneformål.

Copenhagen Capacity er stiftet i 1993 som en erhvervsdrivende fond af Kø-
benhavns og Frederiksberg Kommuner og Københavns, Frederiksborg og
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Roskilde amtskommuner. Selskabet har til formål at udvikle, markedsføre
og styrke hovedstadsområdet, - også internationalt.

Øresundskomitéen ér dannet i 1993, og har til formål at styrke og synliggø-
re regionens rolle i national og international henseende for at skabe grund-
lag for øget vækst for regionen, økonomisk, kulturelt og socialt. Komiteen
er stiftet af Øresundsregionens regionale myndigheder på både svensk og
dansk side.

En aftale mellem den danske og svenske regering om et fælles regionalt
miljøprogram for Øresundsregionen (Skåne og det nordøstlige Sjælland)
blev underskrevet i august 1994. Miljøprogrammet skal bl.a. omfatte fælles
retningslinier for en miljørettet regional planlægning for Øresundsregionen.
Tilsvarende er der indgået en aftale mellem de to trafikministre om etab-
lering af et miljøtilpasset trafiksystem for Øresundsregionen.

Af hensyn til hovedstadsområdets/Øresundsregionens samlede udvikling er
det af stor betydning, at de involverede myndigheder koordinerer deres
myndighedsindsats, og deres indsats i de etablerede selskaber og lignende,
bl.a. inden for rammerne af regionplanlægningen.

8. Vurdering af planlægningen 1990-95

Da regionplanlægningen for hovedstadsområdet i 1990 blev opdelt på 5 en-
heder, fjernede man størstedelen af de særlige plankompetencer, som
Hovedstadsrådet havde haft.

For at få de fem regionplaner koordineret blev det, som tidligere omtalt, be-
stemt, at regionplanlægningen skal udføres på grundlag af en vurdering af
udviklingen i hovedstadsområdet som helhed, og at man derfor skal inddra-
ge hinanden under plantilvejebringelsen.

Hovedstrukturen fra Regionplan 1989 er videreført som fælles reference-
ramme, ligesom man benytter sig af et fælles statistik- og datakontor, -
Hovedstadsregionens Statistikkontor.

Der har imidlertid efter Miljø- og Energiministeriets opfattelse været en
tendens til, at regionplanmyndighederne har ønsket at benytte regionplanen
som middel til at skabe sig en selvstændig identitet, og til primært at vare-
tage de interesser, som gør sig gældende i den pågældende del af hoved-
stadsområdet. Der kan desuden generelt konstateres en gensidig respekt for
de plandispositioner, der træffes inden for andres planområder, også i situa-
tioner hvor dispositionerne har væsentlige konsekvenser i naboområderne.
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Oprettelsen i 1990 af Hovedstadens Udviklingsråd og af det udviklings-
selskab, som skulle bruge offentligt ejede grunde til at få gang i udviklin-
gen, udviste manglende resultater, hvorfor det blev nedlagt. Det vidner om,
hvor svært det kan være at få gang i et frivilligt samarbejde mellem store
enheder, når det gælder væsentlige arealdispositioner. De fem enheder har
dog i oktober 1995 fremlagt et fælles erhvervsudviklingsprogram for Ho-
vedstadsregionen. I den forbindelse kan endvidere nævnes planerne om
Ørestaden. Denne væsentlige regionplandisposition blev løftet ud af plan-
lovsregiet, og afgørelsen blev truffet ved særlovgivning.

Statens bestræbelser i regionplansammenhæng har siden Hovedstadsrådets
ophævelse koncentreret sig om at fastholde og videreudvikle fingerbystruk-
turen, som den fremgik af Hovedstadsrådets Regionplan 1989. Desuden har
statens bestræbelser koncentreret sig om i den forbindelse at varetage de
overordnede trafikale og miljømæssige interesser i en lokaliseringspolitik,
som styrker den kollektive trafik. Sigtet hermed er, at de 15-20 mia kr., som
over en 15 årsperiode investeres i områdets kollektive trafik, udnyttes bedst
muligt.

Denne faktisk koordinerende og intervenerende rolle skaber på den anden
side let en ansvarsforskydning således, at regionplanmyndighederne kan fø-
le, at man tager væsentlige dele af regionplanlægningen fra dem. Det under-
støttes af, at regionplanmyndighederne hver især kun er ansvarlig for en del
af området, at banerne (og motorvejene) i fingerbyen er statslige, og at de
kommende investeringer i den kollektive trafik tilsvarende først og frem-
mest ligger hos staten og Ørestadsselskabet.

Det kan således konstateres, at større initiativer vedrørende hovedstadsom-
rådets udvikling med den nuværende opgavefordeling i vidt omfang kom-
mer til at bero på indgreb fra regering og Folketing.
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Bilag d. Statistisk og økonomisk beskrivel-
se af hovedstadsområdet

1. Indledning

Dette bilag indeholder en statistisk beskrivelse af hovedstadsområdet.

Der fokuseres dels på forskelle mellem hovedstadsområdet og resten af lan-
det, og dels på forskelle mellem kommunerne indenfor hovedstadsområdet.

Beskrivelsen er delt op i to hovedafsnit. Først en beskrivelse af de struktu-
relle forhold i hovedstadsområdet, og derefter en beskrivelse af de kommu-
naløkonomiske forhold i hovedstadsområdet.

Afsnittet om de strukturelle forhold indeholder beskrivelser af områdets be-
folkningsudvikling, boligforhold, indkomstforhold, beskæftigelsesforhold,
pendlingsforhold og arbejdsløshed.

Afsnittet om de kommunaløkonomiske forhold indeholder beskrivelser af
kommunernes og amtskommunernes udgifter og indtægter. Der ses i den
forbindelse specielt på de store kommunale og amtskommunale udgiftsom-
råder: Dagpleje og daginstitutioner, folkeskole og fritidsforanstaltninger for
børn, ældreomsorg, indkomstoverførsler, sygehuse, sygesikring og gymna-
sier.

Hovedstadsområdet omfatter 50 kommuner med i alt ca. 1,7 mio. indbvgge-
re. I hovedstadsområdet findes landets største sammenhængende byområde.
I Danmarks Statistiks publikationer anvendes en skønsmæssig afgrænsning
af det sammenhængende byområde omfattende Københavns og Frede-
riksberg Kommuner, Københavns amt og kommunerne Birkerød, Hørs-
holm, Farum, Karlebo, Fredensborg-Humlebæk, Allerød, Greve og Solrød.
Afgrænsningen har ændret sig i tidens løb i takt med udbygningen af områ-
det, jf!_aj3r2ejidiks_9J.

Det sammenhængende byområde omfatter hermed 28 kommuner med i alt
godt 1,3 mio. indbyggere. Ud over de to centrale kommuner København og
Frederiksberg må de øvrige kommuner i større eller mindre omfang opfattes
som forstadskommuner.

I hovedstadsområdet findes der herudover 6 større bykommuner: Helsingør,
Hillerød, Roskilde, Køge, Frederikssund og Frederiksværk med i alt ca.
215.000 indbyggere.
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I de øvrige 16 kommuner i hovedstadsområdet er der ca. 170.000
indbyggere.

>
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2. Strukturelle forhold for kommunerne i hoved-
stadsområdet

2.1. Indledning
Den enkelte kommune er undergivet en række strukturelle forhold, som i
vidt omfang er bestemmende for kommunens vilkår. Det drejer sig bl.a. om
befolkningssammensætning, boligforhold, indkomstforhold, beskæftigel-
sesforhold og arbejdsløshed.

Disse forhold kan kun i begrænset omfang styres eller påvirkes af kommu-
nen, men har stor betydning for kommunens vilkår.

Hovedstadsområdet som helhed adskiller sig kun i mindre omfang fra
landsgennemsnittet på disse områder. Men indenfor hovedstadsområdet er
der meget store forskelle mellem de enkelte kommuner.

Det fremgår af afsnit 2.2, at der i landet udenfor hovedstadsområdet har væ-
ret en uafbrudt befolkningstilvækst gennem hele dette århundrede. Det sam-
me var tilfældet i hovedstadsområdet frem til 1975, men herefter faldt
befolkningstallet gennem de følgende 15 år med i alt ca. 57.000 personer. I
de senere år har der dog igen været vækst i befolkningstallet i hovedstads-
området.

Indenfor hovedstadsområdet har udviklingen i en årrække ført til en udflyt-
ning fra de centrale områder til omegnskommunerne. Det har betydet en
kraftig nedgang i folketallet i de centrale kommuner samt en tilsvarende
kraftig vækst i en række omegnskommuner. Alene i Københavns Kommu-
ne faldt folketallet fra 1950 til 1990 med ca. 300.000 indbyggere.

Udflytningen fra de centrale områder til omegnskommunerne har medført,
at der er opstået en "skæv" befolkningsfordeling i både de centrale kommu-
ner og i omegnskommunerne, der har givet sig udslag i en skæv aldersfor-
deling, boligstruktur, indkomstfordeling etc.

I de centrale kommuner - og specielt i Københavns Kommune - er der
forholdsvis få børn, mens der er forholdsvis mange unge (uddannelses-
søgende), og forholdsvis mange i de ældste aldersklasser. I omegnskommu-
nerne er det lige omvendt - her er der forholdsvis mange børn og
forholdsvis få ældre.

I hovedstadsområdet bor over halvdelen af alle de udenlandske statsborge-
re, der er bosat i Danmark. Det er specielt nogle få kommuner i hovedstads-
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området, der har en høj koncentration af udenlandske statsborgere, mens der
i en række kommuner kun bor ganske få udenlandske statsborgere.

Det fremgår af afsnit 2.3, at udviklingen på boligområdet i vidt omfang af-
spejler befolkningsudviklingen. I de centrale kommuner - som har været
præget af udflytning og faldende indbyggertal - er der forholdsvis mange
ældre boliger. Specielt Københavns og Frederiksberg Kommuner har en
stor koncentration af ældre lejeboliger med dårlige installationsforhold. Der
er desuden mange små boliger i de centrale områder. Alene i Københavns
Kommune består ca. halvdelen af alle boliger af 1 eller 2-værelses lejlig-
heder.

Den store koncentration af små boliger i de centrale områder har naturligt
nok ført til, at der bor forholdsvis mange enlige i disse områder. I Køben-
havns og Frederiksberg Kommuner består således over halvdelen af alle
husstande af enlige, mens det i de tre hovedstadsamter kun er 27-35 pct. af
husstandene, der består af enlige.

Omegnskommunerne er blevet udbygget kraftigt i 1960'erne og 1970'erne,
og er derfor præget af forholdsvis mange nye boliger. Visse af omegnskom-
munerne er hovedsageligt udbygget med ejerboliger, mens andre har meget
store koncentrationer af almennyttige boliger. De høje koncentrationer af
almennyttige boliger findes specielt i en række kommuner på "Vestegnen":
Ballerup, Herlev, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Ishøj og Brøndby.

Det fremgår af afsnit 2.4, at hovedstadsområdet som helhed er velstående i
den forstand, at de gennemsnitlige indkomster i området er betydeligt over
landsgennemsnittet. I 45 af hovedstadsområdets 50 kommuner er den gen-
nemsnitlige skattepligtige indkomst over landsgennemsnittet, mens den i 5
kommuner - her iblandt Københavns Kommune - er lavere end landsgen-
nemsnittet.

De 35 kommuner i landet, der har de højeste gennemsnitlige skattepligtige
indkomster pr. indbygger, ligger alle i hovedstadsområdet. To af disse kom-
muner, Søllerød og Hørsholm, har gennemsnitlige skattepligtige indkom-
ster, der er over 50 pct. højere end landsgennemsnittet.

Igennem 1980'erne er der sket et relativt fald i indkomsterne i hovedstads-
området. I 1980 lå den gennemsnitlige skattepligtige indkomst i hoved-
stadsområdet 17 pct. over landsgennemsnittet, mens den i 1992 er faldet til
13 pct. over landsgennemsnittet. I Københavns Kommune har faldet været
kraftigere, idet den gennemsnitlige skattepligtige indkomst i Københavns
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Kommune i 1980 lå 7 pct. over landsgennemsnittet, mens den i 1992 var
faldet til 2 pct. under landsgennemsnittet.

Det fremgår af afsnit 2.5 og 2.6, at hovedstadsområdet har et overskud af ar-
bejdspladser på ca. 30.000, forstået på den måde, at der er flere arbejdsplad-
ser i området end der er beskæftigede personer med bopæl i området. Det er
i de centrale områder - Københavns Kommune og kommunerne i Køben-
havns amt - at der er overskud af arbejdspladser. Alene i Københavns Kom-
mune er der et overskud af arbejdspladser på ca. 95.000.

I Frederiksborg og Roskilde amter er der et betydeligt underskud af arbejds-
pladser. En væsentlig del af arbejdsstyrken i disse to amter pendler dagligt
til arbejdspladser i de centrale områder i hovedstadsområdet.

Der er i øvrigt også en betydelig indpendling til arbejdspladser i hoved-
stadsområdet fra resten af Sjælland. Der er derimod ingen udpendling af
betydning fra hovedstadsområdet til arbejdspladser udenfor hovedstadsom-
rådet.

Antallet af arbejdspladser i hovedstadsområdet har igennem de seneste 10
år været faldende, mens det har været stigende i resten af landet. I perioden
1984-93 faldt antallet af arbejdspladser i hovedstadsområdet således med
ca. 15.000, mens det i resten af landet steg med ca. 83.000. Alene i Køben-
havns Kommune faldt antallet af arbejdspladser i perioden med ca. 54.000,
mens der var en vis vækst i de tre hovedstadsamter.

Det fremgår af afsnit 2.7, at arbejdsløsheden i hovedstadsområdet er af no-
genlunde samme størrelse som på landsplan. De alvorlige ledighedsproble-
mer kan afgrænses til nogle få kommuner i området, her iblandt
Københavns Kommune, mens 40 af områdets 50 kommuner har en gen-
nemsnitlig ledighed under landsgennemsnittet.

En forholdsvis stor andel af de ledige i hovedstadsområdet er ikke-forsikre-
de, 23 pct. i hovedstadsområdet mod 16 pct. på landsplan.

Den gennemsnitlige ledighedsperiode i hovedstadsområdet er lidt længere
end på landsplan - 24 uger i hovedstadsområdet mod 22 uger på landsplan.

I hovedstadsområdet er der en voldsom overrepræsentation af ledige under
40 år, mens billedet for det øvrige Danmark er omvendt.
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I hovedstadsområdet er der ca. 15.500 ledige med udenlandsk statsborger-
skab, svarende til 62 pet. af de ledige i Danmark med udenlandsk
statsborgerskab.

Ledighedsprocenten for udenlandske statsborgere i hovedstadsområdet er
på ca. 35 pct., mod ca. 10 pct. for danske statsborgere.

Ledigheden på landsplan voksede uafbrudt i perioden 1987-93, hvorefter
den i foråret 1994 begyndte at falde. I hovedstadsområdet fortsatte ledighe-
den med at stige frem til starten af 1995, hvorefter den også begyndte at fal-
de i hovedstadsområdet.

2.2. Befolkningsforhold i hovedstadsområdet

2.2.1. Befolkningsudviklingen
Frem til 1975 steg folketallet i hovedstadsområdet. Derefter har det gennem
sidste halvdel af 1970'erne og i 1980'erne været faldende. I samme periode
har der været en svag stigning i folketallet i resten af landet.

I 1975 nåede indbyggertallet i hovedstadsområdet sit hidtil højeste niveau
med ca. 1.768.000 indbyggere. 11990 var tallet faldet med ca. 57.000 til ca.
1.711.000 indbyggere, jf. tabel 2.2.1. Herefter er det frem til 1995 steget
med ca. 28.000 til ca. 1.739.000 indbyggere i 1995.

I samme periode steg folketallet i kommunerne udenfor hovedstadsområdet
med ca. 190.000 indbyggere, fra ca. 3.286.000 indbyggere i 1975 til ca.
3.476.000 i 1995.

I de senere år, d.v.s. fra 1990 til 1995, har der været en nogenlunde ens
vækst i folketallet i hovedstadsområdet og i resten af landet på godt 1 pct.

Befolkningsudviklingen i hovedstadsområdet er i perioden - specielt siden
1950 - præget af en kraftig udflytning fra de centrale områder til forstads-
kommunerne. Det har betydet et kraftigt fald i befolkningen i Københavns
og Frederiksberg Kommuner samt i de gamle forstadskommuner Gentofte,
Gladsakse, Rødovre og Tårnby samt en kraftig stigning i befolkningen i de
to "yderamter" Frederiksborg amt og Roskilde amt.
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I Københavns og Frederiksberg Kommuner kulminerede befolkningsudvik-
lingen omkring 1950. Herefter faldt folketallet i disse to kommuner uaf-
brudt gennem 40 år. I Københavns Kommune faldt folketallet fra ca.
768.000 i 1950 til ca. 465.000 i 1992, d.v.s. et fald på godt 300.000 indbyg-
gere. I samme periode faldt folketallet i Frederiksberg Kommune tilsvaren-
de med ca. 36.000 indbyggere.

Fra starten af 1990'erne har der imidlertid været en mindre stigning i folke-
tallet i disse to kommuner.

I Københavns amt steg folketallet frem til slutningen af 1970'erne. Herefter
var der frem til 1990 et fald på ca. 30.000 indbyggere. Siden 1990 har der
igen været en mindre stigning i folketallet.

I Frederiksborg og Roskilde amter har der derimod i hele perioden været en
betydelig vækst i folketallet. I Frederiksborg amt er folketallet vokset med
ca. 96.000 indbyggere fra 1970 til 1995, svarende til en vækst på ca. 38 pct.
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I Roskilde amt er folketallet vokset med ca. 75.000 indbyggere, svarende til
en vækst på ca. 50 pct.

Storby kommunerne - Århus, Odense og Ålborg - har også været præget af
udflytning fra den gamle bykerne til forstæderne, men i disse kommuner
har forstadsområderne siden kommunalreformen ligget indenfor kommune-
grænsen, således at den kraftige udflytning til forstæderne ikke har reduce-
ret kommunernes indbyggertal. Tværtimod har der i disse kommuner været
en vis vækst i indbyggertallet i perioden.

2.2.2. Befolkningens alderssammensætning
Der er en betydelig forskel i befolkningens alderssammensætning i de for-
skellige dele af hovedstadsområdet. I Københavns og Frederiksberg Kom-
muner er der således forholdsvis få børn og forholdsvis mange ældre, mens
det modsatte er tilfældet i "yderamterne".

Alderssammensætningen afspejler den kraftige udflytning fra Københavns
og Frederiksberg Kommuner til forstadskommunerne i 1960'erne og
1970'erne. Det er fortrinsvis de yngre aldersklasser, der er flyttet ud. Der er
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derfor forholdsvis mange børnefamilier i forstadskommunerne, og meget få
ældre. Omvendt er der i Københavns og Frederiksberg Kommuner for-
holdsvis få børnefamilier og forholdsvis mange ældre.

Børn 0-6 år
Tabel 2.2.3 viser de 0-6 åriges andel af den samlede befolkning i perioden
1980-95. Det fremgår af tabellen, at der er forholdsvis færre 0-6 årige i ho-
vedstadsområdet end i kommunerne uden for hovedstadsområdet. Det skyl-
des specielt den lave andel af 0-6 årige i Københavns og Frederiksberg
Kommuner.

Det er en generel tendens i alle områder af landet, at andelen af 0-6 årige var
faldende i starten af 1980'erne, hvorefter den fra slutningen af 1980'erne har
været stigende.

11980 var 8,2 pct. af befolkningen i hovedstadsområdet i aldersgruppen 0-6
år, mod 9,5 pct. i kommunerne udenfor hovedstadsområdet, d.v.s. en forskel
på 1,3 procentpoint. 11995 var denne forskel reduceret til 0,4 procentpoint.

I Københavns og Frederiksberg Kommuner er der relativt færre børn. Ande-
len af 0-6 årige har i disse kommuner i hele perioden været markant lavere
end landsgennemsnittet.

I Frederiksborg og Roskilde amter var andelen af 0-6 årige i 1980 betyde-
ligt over landsgennemsnittet, men fra midten af 1980'erne har andelen i dis-
se to amter ligget tæt på landsgennemsnittet.
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I Københavns amt har andelen af 0-6 årige fra 1980 og indtil starten af
1990'erne ligget under landsgennemsnittet, men har i perioden nærmet sig
landsgennemsnittet.

Børn 7-16 år
Tabel 2.2.4 viser, at andelen af 7-16 årige i hovedstadsområdet i hele perio-
den af været lidt lavere end i kommunerne udenfor hovedstadsområdet.

Der er en meget markant forskel mellem Københavns og Frederiksberg
Kommuner og de tre amter i hovedstadsområdet. Andelen af 7-16 årige i
Københavns og Frederiksberg Kommuner er kun ca. halvt så stor som i de
tre amter i hovedstadsområdet.

Aldersgruppen 17-29 år
I hovedstadsområdet er godt 20 pct. af befolkningen i aldersgruppen 17-29
år, hvilket nogenlunde svarer til landsgennemsnittet på 19,3 pct.

Men i Københavns Kommune er en meget stor andel af befolkningen - ca.
27 pct. - i aldersgruppen 17-29 år. Og andelen har været stigende i perioden.

I Frederiksberg Kommune er der ligeledes en forholdsvis stor andel af be-
folkningen i denne aldersgruppe, mens andelen i de tre hovedstadsamter er
lidt under landsgennemsnittet.
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Aldersgruppen 30-64 år
Tabel 2.2.6 viser, at aldersgruppen 30-64 år udgør ca. 45 pct. af landets be-
folkning. Forholdet er nogenlunde det samme i og uden for hovedstadsom-
rådet. I Københavns og Frederiksberg Kommuner er andelen af 30-64 årige
derimod noget lavere end landsgennemsnittet, mens det omvendte er tilfæl-
det i de tre hovedstadsamter.

I perioden 1980-94 har andelen af 30-64 årige været nogenlunde konstant i
Københavns og Frederiksberg Kommuner, mens der har været en vis stig-
ning i de tre hovedstadsamter og i resten af landet.
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Aldersgruppen 65-79 år
Aldersgruppen 65-79 årige har i hele perioden 1980-95 udgjort 11-12 pct.
af landets befolkningen. Det samme har været tilfældet i hovedstadsområ-
det.

I Københavns og Frederiksberg Kommuner har andelen af 65-79 årige i he-
le perioden været forholdsvis høj, men der har været et markant fald i perio-
den 1980-95, fra henholdsvis ca. 19 og 20 pct. i 1980 til henholdsvis ca. 12
og 14 pct. i 1995.

I de tre hovedstadsamter har der omvendt været en stigende andel af 65-79
årige i perioden, mest markant i Københavns amt.

Tabel 2.2.7. De 65-79 ériges andel af den samlede befolkning

Hoved- hoved-
Kbh. Frb. Kbh. Fr.borg Roskilde stads- stads- Odense Århus Ålborg Hele
Komm. Komm. amt amt amt området området Komm. Komm. Komm. landet

1980 18,7 20,2 8,7 7,6 7,3 11,8 11,5 11,9 10,4 11,2 11,6
1981 18,6 19,8 9,0 7,8 7,3 11,8 11,5 11,9 10,4 11,3 11,6
1982 18,5 19,6 9,3 8,0 7,4 11,9 11,5 11,9 10,4 11,4 11,7
1983 18,3 19,2 9,5 8,1 7,5 12,0 11,6 11,9 10,4 11,5 11,7
1984 18,1 19,0 9,9 8,3 7,6 12,1 11,6 11,9 10,3 11,7 11,8

1985 17,7 18,7 10,2 8,4 7,7 12,1 11,6 11,9 10,3 11,7 11,8
1986 17,5 18,6 10,6 8,7 7,8 12,2 11,7 12,0 10,4 11,8 11,9
1987 17,2 18,7 11,0 8,9 7,9 12,3 11,8 12,0 10,3 12,0 12,0
1988 16,6 18,4 11,3 9,0 8,1 12,2 11,8 11,9 10,2 12,0 12,0
1989 16,0 17,9 11,6 9,2 8,2 12,2 11,8 11,9 10,1 12,1 12,0

1990 15,4 17,4 11,8 9,3 8,3 12,1 11,8 11,7 10,0 12,1 11,9
1991 14,8 16,8 11,9 9,5 8,3 12,0 11,8 11,6 9,9 12,0 11,8
1992 14,1 16,2 12,0 9,6 8,3 11,8 11,7 11,4 9,7 12,0 11,8
1993 13,4 15,5 12,1 9,7 8,4 11,7 11,6 11,3 9,6 11,9 11,6
1994 12,6 14,9 12,1 9,8 8,4 11,5 11,6 11,1 9,4 11,8 11,5

1995 11,8 14,3 12,1 9,9 8,5 11,2 11,5 10,9 9,2 11,7 11,4

Kilde: Danmarks Statistik, KSDB
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Aldersgruppen på 80 år og derover
Både i hovedstadsområdet og i kommunerne udenfor hovedstadsområdet
udgør aldersgruppen af 80 årige og derover knap 4 pct. af befolkningen, jf.
tabel 2.2.8. I begge områder har der været en stigende tendens i perioden
1980-95.

I Københavns og Frederiksberg Kommuner har andelen af 80-årige og der-
over i hele perioden været betydeligt højere end landsgennemsnittet, mens
den i de tre amter i hovedstadsområdet har været betydeligt lavere.

I 1995 udgør de 80-årige og derover således henholdsvis ca. 6 og 7 pct. af
befolkningen i Københavns og Frederiksberg kommuner, mod 2,5-3,3 pct. i
de tre hovedstadsamter.

2.2.3 Befolkningstætheden
Kommunerne i hovedstadsområdet har under ét en høj befolkningstæthed i
forhold til landsgennemsnittet. Befolkningstætheden, der er opgjort som an-
tal indbyggere pr. kvadratkilometer, vises i tabel 2.2.9.
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Kommunerne i hovedstadsområdet har under ét i 1995 en befolk-
ningstæthed på 608 indbyggere pr. km2, hvilket er 522 indbyggere pr. km2

mere end kommunerne udenfor hovedstadsområdet og 487 indbyggere pr.
km2 mere end gennemsnittet for alle landets kommuner.

På trods af en betydelig fraflytning i perioden har Københavns og Frede-
riksberg Kommuner i 1995 med henholdsvis 5.341 indbyggere pr. km2 og
10.034 indbyggere pr. km2 landets højeste befolkningskoncentration.

For kommunerne i Københavns amt har der i perioden været et lille fald i
befolkningstætheden, mens kommunerne i Frederiksborg og Roskilde am-
ter i perioden har oplevet en stigning i befolkningstætheden.

Det ses ligeledes af tabellen, at den største befolkningskoncentration for
kommunerne i hovedstadsområdet findes i den centrale del af hovedstads-
området bestående af Københavns og Frederiksberg Kommuner og kommu-
nerne i Københavns amt.

Få kommuner i hovedstadsområdet har en befolkningstæthed, der ligger un-
der landsgennemsnittet.

I tabel 2.2.10 vises befolkningstætheden fordelt på kommunerne i hoved-
stadsområdet.
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Hovedstadsområdets høje befolkningstæthed afspejler sig i de enkelte kom-
muner i hovedstadsområdet.

Af hovedstadsområdets 50 kommuner har de 42 i 1995 en befolk-
ningstæthed, der ligger over landsgennemsnittet.
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Landets 22 kommuner med de højeste befolkningstætheder er alle placeret i
hovedstadsområdet.

Kommunerne med de højeste befolkningstætheder i hovedstadsområdet er:

Frederiksberg Kommune : 10.034 indbyggere pr. km2

Københavns Kommune : 5.341 indbyggere pr. km2

Rødovre Kommune : 2.928 indbyggere pr. km2

Gentofte Kommune : 2.604 indbyggere pr. km2

Gladsaxe Kommune : 2.455 indbyggere pr. km2

Skibby og Skævinge Kommuner har i 1995 med 76 indbyggere pr. km2 den
laveste befolkningstæthed i hovedstadsområdet.

Landets laveste befolkningstæthed i 1995 har Blåvandshuk Kommune med
18 indbyggere pr. km2.

2.2.4. Udenlandske statsborgere i hovedstadsområdet
I hovedstadsområdet boede der pr. 5. september 1995 i alt 116.395 uden-
landske statsborgere. Det svarer til en andel på 6,7 pct. af hovedstadskom-
munernes samlede befolkning. I hele landet boede der i alt 226.130
udenlandske statsborgere, svarende til 4,3 pct. af befolkningen.

I opgørelsen af udenlandske statsborgere skelnes mellem udenlandske stats-
borgere fra 3.lande, asylansøgere og udenlandske statsborgere fra EU, Nor-
den og Nordamerika.

Ved 3.lande forstås lande uden for Norden, EU og Nordamerika. Udenland-
ske statsborgere fra 3.lande indeholder udenlandske statsborgere fra de 12
mest betydende flygtningelande og udenlandske statsborgere fra indvan-
drerlandene (øvrige 3.lande eksklusiv flygtningelandene).

I tabel 2.2.11 er vist antallet af udenlandske statsborgere fordelt på hen-
holdsvis 3.lande, asylansøgere, EU, Norden og Nordamerika samt uden-
landske statsborgere i alt opgjort pr. 1.000 indbyggere.
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Den 5. september 1995 boede der 67 udenlandske statsborgere pr. 1.000
indbyggere i hovedstadsområdet. Det er over dobbelt så mange som gen-
nemsnittet for kommunerne udenfor hovedstadsområdet.

I Københavns Kommune boede der 100 udenlandske statsborgere pr. 1.000
indbyggere, hvilket er betydeligt over gennemsnittet for kommunerne i ho-
vedstadsområdet, og mere end 3 gange så meget som gennemsnittet for
kommunerne udenfor hovedstadsområdet.

Frederiksberg Kommune og de tre hovedstadsamter ligger alle over gen-
nemsnittet for kommunerne uden for hovedstadsområdet.

For hovedstadskommunerne som for alle landets kommuner under ét består
den største andel af udenlandske statsborgere af personer fra 3.lande.
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Antallet af udenlandske statsborgere i hovedstadsområdet er ca. 1,5 gange
højere end landsgennemsnittet.

I Københavns Kommune er andelen af udenlandske statsborgere mere end
to gange over landsgennemsnittet.

Frederiksberg Kommune og Københavns og Frederiksborg amter ligger li-
geledes over landsgennemsnittet, mens Roskilde amt har en andel af uden-
landske statsborgere, der ligger under landsgennemsnittet.

For hovedstadskommunerne under ét ligger antallet af asylansøgere under
landsgennemsnittet.

I hovedstadsområdet ligger de kommuner i landet, hvor de udenlandske
statsborgere udgør den største andel af befolkningen. Men der ligger også
en række kommuner, hvor der kun bor ganske få udenlandske statsborgere.

I det følgende er vist de kommuner i hovedstadsområdet, hvor der bor mere
end 80 udenlandske statsborgere pr. 1.000 indbyggere, henholdsvis færre
end 20 udenlandske statsborgere pr. 1.000 indbyggere.

Antal udenlandske statsborgere pr. 1.000 indbyggere:

Ishøj: 149
Albertslund: 114
Brøndby: 110
Karlebo: 105
København: 100
Høje-Taastrup: 90
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Farum: 83

Skovbo: 19
Gundsø: 17
Vallø: 17
Lejre: 15
Skævinge: 15
Bramsnæs: 14
Jægerspris: 14
Ramsø: 12
Skibby: 10

Ishøj Kommune har med 149 udenlandske statsborgere pr. 1.000 indbyg-
gere landets største koncentration af udenlandske statsborgere.

I appendiks 1 er vist en oversigt over antallet af udenlandske statsborgere
pr. 5. september 1995 i hver enkelt kommune i landet fordelt på henholds-
vis 3.lande, asylansøgere samt EU, Norden og Nordamerika.
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2.3. Boligerne i hovedstadsområdet

2.3.1. Indledning
I dette afsnit gives en kort karakteristik af hovedstadsområdet ud fra sam-
mensætningen af boliger i områdets kommuner.

Boligbestanden i en kommune er en indikator for kommunens økonomiske
muligheder og problemer.

Attraktive boliger tiltrækker familier med høje indkomster og forholdsvis få
sociale problemer. Omvendt tiltrækker almennyttige boliger og ældre, billi-
ge lejeboliger folk med forholdsvis lave indkomster eller på overførselsind-
komster med forholdsvis flere sociale problemer.

En kommunens økonomiske muligheder og problemer afhænger af beboer-
ne i kommunen, uanset hvor de arbejder. Og i hovedstadsområdet er der
ikke nævneværdig sammenhæng mellem bopæl og arbejdssted.

Den enkelte kommune kan derfor ud fra en snæver økonomisk synsvinkel
have et incitament til at forsøge at tiltrække økonomisk stærke borgere ved
hjælp af attraktive boliger, men derimod ikke noget særligt økonomisk inci-
tament til at tiltrække arbejdspladser.

2.3.2. Udviklingen i de forskellige områder indenfor hovedstads-
området
Boligudbygningen i hovedstadsområdet har fået et meget uensartet forløb i
de forskellige kommuner i området.

Udbygningen i Københavnsområdet er i første omgang sket i det centrale
område, d.v.s. i Københavns og Frederiksberg Kommuner og i de umiddel-
bare nabokommuner Gentofte, Gladsaxe, Rødovre og Tårnby. Det betyder,
at disse kommuner har været fuldt udbyggede allerede før den kraftige
vækst i boligbyggeriet startede i 1960'erne. De er derfor præget af forholds-
vis mange ældre boliger. Disse kommuner har i de sidste 25 år haft en
befolkningstilbagegang.

Befolkningsudviklingen i Københavns og Frederiksberg Kommuner kul-
minerede således som nævnt omkring 1950, hvorefter der fulgte en uafbrudt
befolkningsnedgang over de næste 40 år. I alt faldt befolkningstallet i Kø-
benhavns Kommune fra 1950 til 1990 med 300.000 indbyggere.

I samme periode skete udbygningen af de nuværende omegnskommuner.
Først i nærheden af København, men efterhånden længere og længere ud. I
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visse tilfælde er udbygningen sket over en meget kort periode. Omegns-
kommunerne var i 1960'erne og 1970'erne præget af en meget kraftig ud-
bygning. Boligmassen i disse kommuner er derfor præget af nutidens
boligbyggeri.

I bykommunerne Helsingør, Hillerød, Frederiksværk, Frederikssund, Ros-
kilde og Køge og i hovedstadsområdets landkommuner har udviklingen
derimod været stort set som i de tilsvarende kommuner i det øvrige land.

I hovedstadsområdet findes således både de kommuner i landet, som har
den ældste boligbestand, og de kommuner, som har den yngste boligbe-
stand.

Den kraftige udbygning af kommunerne i hovedstadsområdet illustreres
også af, at i 29 ud af 50 kommuner i hovedstadsområdet er mere end 60 pct.
af boligerne opført efter 1960. Til sammenligning kan nævnes, at i de 225
kommuner udenfor hovedstadsområdet er der kun 13, hvor mere end 60 pct.
af boligerne er opført efter 1960.

2.3.3. Boligbyggeriet
Boligbyggeriet i en kommune er en god indikator for, hvornår udviklingen i
en kommune er sket.

I Københavns Kommune er 85 pct. af boligerne opført før 1960. Også i Fre-
deriksberg og Gentofte Kommuner er over 80 pct. af boligerne opført før
1960, mod et landsgennemsnit på ca. 50 pct.

I Københavns amt er ca. halvdelen af boligerne opført efter 1960.

I Frederiksborg og Roskilde amter er henholdsvis 65 og 70 pct. af boligerne
opført efter 1960.
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Boligbyggeriet i 1960'erne
I løbet af 1960'erne var der et betydeligt boligbyggeri i følgende kommuner,
forstået på den måde, at over 30 pct. af kommunens boliger blev opført i
denne periode.

Andel af samtlige boliger i kommunen opført i 1960'erne:

- Ballerup: 47,3 pct.
-Albertslund: 41,7 pct.
- Vallensbæk: 48,9 pct.
- Værløse: 37,6 pct.
-Hørsholm: 33,4 pct.
- Roskilde: 30,0 pct.
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Boligbyggeriet i 1970'erne
I løbet af 1970'erne var der et betydeligt boligbyggeri i følgende kommuner,
forstået på den måde, at over 30 pct. af kommunens boliger blev opført i
denne periode.

Andel af samtlige boliger i kommunen opført i 1970'erne:

- Dragør: 30,0 pct.
- Herlev: 30,6 pct.
- Albertslund: 43,7 pct.
- Høje-Taastrup: 34,3 pct.
- Ledøje-Smørum: 46,1 pct.
- Ishøj: 80,5 pct.
- Vallensbæk: 32,2 pct.

- Allerød: 32,9 pct.
- Farum: 42,7 pct.
- Karlebo: 65,2 pct.
- Slangerup: 31,9 pct.
- Stenløse: 34,0 pct.
- Ølstykke: 43,7 pct.

- Bramsnæs: 34,1 pct.
- Greve: 40,4 pct.
- Gundsø: 31,2 pct.
-Hvalsø: 31,0 pct.
- Ramsø: 32,0 pct.
- Skovbo: 37,0 pct.
- Solrød: 39,0 pct.
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Boligbyggeriet i 1980'erne
I løbet af perioden 1980-93 var der et betydeligt boligbyggeri i følgende
kommuner, forstået på den måde, at over 20 pct. af kommunens boliger
blev opført i denne periode.

Andel af samtlige boliger i kommunen opført 1980-93:

- Ledøje-Smørum: 31,2 pct.
- Frederikssund: 24,6 pct.
-Hundested: 21,2 pct.
- Greve: 25,5 pct.
- Gundsø: 29,3 pct.
- Køge: 20,3 pct.
- Solrød: 26,9 pct.

2.3.4. Almennyttige og private boliger
I Frederiksborg og Roskilde amter svarer fordelingen af boliger på almen-
nyttige og private boliger nogenlunde til landsgennemsnittet, men Køben-
havns og Frederiksberg Kommuner og kommunerne i Københavns amt har
en noget anden fordeling.

Forskellen i boligfordeling giver sig bl.a. udslag i, at Københavns og Frede-
riksberg Kommuner relativt set har forholdsvis få ejerboliger sammenlignet
med resten af hovedstadsområdet og landet som helhed. Antallet af almen-
nyttige boliger er også relativt lavt i de pågældende kommuner, hvilket
skyldes, at København og Frederiksberg Kommuner var udbyggede før det
almennyttige byggeri for alvor slog igennem efter 2. Verdenskrig. Til gen-
gæld har København og Frederiksberg Kommuner et relativt stort antal pri-
vate andelsboliger, og et meget stort antal private udlejningsejendomme, -
ca. 45 pct. for begge kommuners vedkommende.

Landets største koncentration af almennyttige boliger findes i Københavns
amt, hvor ca. 33 pct. af boligerne er almennyttige boliger - mod et landsgen-
nemsnit på ca. 18 pct. Kun i Københavns amt findes der kommuner, hvor
andelen af almennyttige boliger udgør over 40 pct. af samtlige boliger. Det
drejer sig om:

Andel af almennyttige boliger i kommunen i 1993:

- Brøndby: 68 pct.
- Ballerup: 60 pct.
- Herlev: 54 pct.
-Ishøj: 51 pct.

104



- Albertslund: 51 pet.
- Rødovre: 45 pet.
- Glostrup: 44 pet.

I den modsatte ende af skalaen ligger Gentofte og Vallensbæk Kommuner,
hvor kun ca. 3 pct. af boligerne er almennyttige.

Omvendt udgør andelen af private ejer- og andelsboliger i Københavns og
Frederiksberg Kommuner og Københavns amt en forholdsvis lille andel
sammenlignet med det øvrige land.

I hele landet findes der kun 15 kommuner, hvor andelen af private ejer- og
andelsboliger udgør under 60 pct. af samtlige boliger. 13 af disse 15 kom-
muner ligger i hovedstadsområdet.

Det kan desuden nævnes, at Brøndby Kommune har landets laveste andel af
private ejer- og andelsboliger (29 pct.) samt landets højeste andel af almen-
nyttige boliger (68 pct.).

Københavns Kommune har forholdsvis få ejerboliger (53 pct.). 18 pct. af
boligerne er almennyttige, mens øvrige lejeboliger udgør 29 pct. I Køben-
havns Kommune udgør de øvrige lejeboliger således en større andel af boli-
gerne end i nogen anden kommune i landet.

2.3.5. Boligernes standard
Københavns og Frederiksberg Kommuner er præget af ældre boliger. Ca.
30 pct. af boligerne i disse kommuner mangler en eller flere af følgende fa-
ciliteter: toilet, centralvarme og bad. Der findes ikke andre kommuner i lan-
det, hvor så stor en andel af boligerne mangler en eller flere af disse
faciliteter.

I de tre hovedstadsamter er boligernes installationsforhold derimod lidt
bedre end landsgennemsnittet. I de tre hovedstadsamter er det 5-7 pct. af
boligerne, der mangler en eller flere af disse faciliteter, mod ca. 11 pct. på
landsplan.

2.3.6. Boligernes størrelse
Københavns Kommune er præget af små boliger. Ca. halvdelen af boligerne
i Københavns Kommune er på 2 værelser eller mindre, mod et landsgen-
nemsnit på ca. 23 pct. I Frederiksberg Kommune er der ligeledes forholds-
vis mange små boliger, mens der i Frederiksborg og Roskilde amter er
forholdsvis få.
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I den følgende tabel 2.3.4 er vist andelen af boliger på 2 værelser eller min-
dre i samtlige kommuner i hovedstadsområdet.

Tabellen viser, at andelen af boliger i kommunen på 2 værelser eller mindre
varierer fra ca. 6 pct. i Ølstykke til ca. 50 pct. i København. Der er en ten-
dens til, at landkommunerne og omegnskommunerne har forholdsvis få små
boliger, mens kommunerne tæt på København, som typisk har forholdsvis
mange ældre boliger, også har forholdsvis mange små boliger.
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2.3.7. Husstandsstørrelse
Ejerboligsektoren - især for parcelhusenes vedkommende - er hovedsageligt
domineret af parhusstande med børn, hvorimod der i de øvrige sektorer er
overrepræsentation af enlige.
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Disse forskelle i boligstrukturen betyder tilsvarende, at der er store forskelle
i befolkningssammensætningen i de enkelte kommuner i hovedstadsområ-
det, hvilket bl.a. illustreres af nedenstående tabel 2.3.5 og 2.3.6.

I Københavns og Frederiksberg Kommuner består over halvdelen af hus-
standene således af enlige, mens det i de tre hovedstadsamter kun er 27-35
pct. af husstandene, der består af enlige.
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2.4. Indkomster i hovedstadsområdet

2.4.1. Gennemsnitlige indkomster og fradrag i hovedstadsområ-
det
Den gennemsnitlige skattepligtige indkomst pr. skattepligtig i hovedstads-
området er ca. 13 pct. højere end landsgennemsnittet (122.287 kr. pr. skatte-
pligtig i 1992), jf. tabel 2.4.1 og 2.4.2.
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I Københavns Kommune er indkomsterne forholdsvis lavere, mens ind-
komsterne i Frederiksberg Kommune og de tre amtskommuner i ho-
vedstadsområdet er forholdsvis højere.
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I Frederiksberg Kommune og de tre amtskommuner i hovedstadsområdet er
bruttoindkomsterne pr. skattepligtig markant højere end landsgennemsnit-
tet. I Frederiksborg og Roskilde amter er fradragene tillige betydeligt hø-
jere, mens fradragene i Københavns amt ikke er væsentligt højere end
landsgennemsnittet.

I kraft af de høje indkomster og de forholdsvis lave fradrag får Københavns
amt hermed den højeste skattepligtige indkomst pr. skattepligtig.

I Københavns Kommune er den gennemsnitlige bruttoindkomst pr. skatte-
pligtig ca. 12 pct. lavere end landsgennemsnittet.

Fradragene pr. skattepligtig i Københavns Kommune er klart det laveste i
landet, og også i Frederiksberg Kommune er fradragene blandt de laveste i
landet. (Det skyldes formentlig især den meget lave andel af ejerboliger i
disse to kommuner).

For Københavns Kommune betyder det, at selv om bruttoindkomsterne pr.
skattepligtig er 12 pct. lavere end landsgennemsnittet, bliver den skatteplig-
tige indkomst pr. skattepligtig kun ca. 2 pct. lavere end landsgennemsnittet.
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I tabel 2.4.3 er vist de gennemsnitlige bruttoindkomster, fradrag og skatte-
pligtige indkomster pr. skattepligtig i 1992 i de enkelte kommuner i
hovedstadsområdet.

I hovedstadsområdet bor ca. 33 pct. af landets befolkning, men den for-
holdsvis høje skattepligtige indkomst i hovedstadsområdet betyder, at ca.
38 pct. af landets samlede skattepligtige indkomst bliver optjent af folk med
bopæl i hovedstadsområdet.
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2.4.2. Indkomster og fradrag i de enkelte kommuner

Bruttoindkomster
I appendiks 2 er vist en liste over den gennemsnitlige bruttoindkomst pr.
skattepligtig i samtlige kommuner i landet, opstillet efter indkomstens
størrelse.

Appendiks 2 viser, at "toppen" af listen, d.v.s. de kommuner, der har de hø-
jeste bruttoindkomster pr. skattepligtig, er domineret af kommuner i
hovedstadsområdet.

Der er 20 kommuner i landet, hvor den gennemsnitlige bruttoindkomst pr.
skattepligtig er mere end 15 pct. over landsgennemsnittet. Disse 20 kom-
muner ligger alle i hovedstadsområdet.

Af de 50 øverste på listen, ligger de 40 i hovedstadsområdet.

Københavns Kommune er den eneste kommune i hovedstadsområdet, der
skiller sig markant ud fra de andre hovedstadskommuner. I Københavns
Kommune er den gennemsnitlige bruttoindkomst pr. skattepligtig blandt de
laveste i landet. Kun 9 kommuner i landet har lavere gennemsnitlig brutto-
indkomst pr. skattepligtig end Københavns Kommune.

Fradrag
I appendiks 3 er vist en liste over de gennemsnitlige fradrag pr. skattepligtig
i samtlige kommuner i landet, opstillet efter fradragenes størrelse.

Listen viser en kraftig spredning af kommunerne i hovedstadsområdet, såle-
des at både toppen og bunden af listen er præget af kommuner fra
hovedstadsområdet.

Det kan således nævnes, at blandt de ti kommuner øverst på listen, d.v.s. de
kommuner, der har størst fradrag pr. skattepligtig, er de otte fra
hovedstadsområdet.

Blandt de ti nederste på listen er de ni fra hovedstadsområdet.

Københavns Kommune skiller sig markant ud fra de øvrige kommuner med
landets klart laveste fradrag pr. skattepligtig. Det hænger naturligvis sam-
men med den lave andel af ejerboliger i Københavns Kommune.
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Det kan desuden nævnes, at også de tre storbykommuner Århus, Odense og
Ålborg er placeret blandt de kommuner, der har de laveste fradrag pr.
indbygger.

Skattepligtig indkomst
I appendiks 4 er vist en liste over den gennemsnitlige skattepligtige ind-
komst pr. skattepligtig i samtlige kommuner i landet, opstillet efter indkom-
stens størrelse.

"Toppen" af listen, d.v.s. kommuner med høje skattepligtige indkomster pr.
skattepligtig er helt domineret af kommunerne i hovedstadsområdet.

Der findes 33 kommuner i landet, der har en skattepligtig indkomst pr. skat-
tepligtig, der ligger mere end 10 pct. over landsgennemsnittet. Disse 33
kommuner ligger alle i hovedstadsområdet.

Blandt de 47 øverst placerede på listen, er de 45 fra hovedstadsområdet.

Der er 5 kommuner i hovedstadsområdet, der har en skattepligtig indkomst,
der er lavere end landsgennemsnittet. Det er Græsted-Gilleleje, Skibby, Kø-
benhavn, Hundested og Frederiksværk. Den skattepligtige indkomst pr.
skattepligtig i disse kommuner svarer dog til 97-99 pct. af landsgennem-
snittet. Selv de lavest placerede kommuner fra hovedstadsområdet er såle-
des placeret forholdsvis højt på listen over alle kommuner i landet. For
Københavns Kommunes vedkommende skyldes det alene de lave fradrag.
Det kan nævnes, at de lavest placerede 190 kommuner alle ligger udenfor
hovedstadsområdet.

Tabel 2.4.4 og 2.4.5 viser udviklingen i de skattepligtige indkomster pr.
skattepligtig i Københavns Kommune, hovedstadsområdet og hele landet
fra 1970 til 1992.
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Som det fremgår af tabel 2.4.5, var forholdet mellem den gennemsnitlige
skattepligtige indkomst pr. skattepligtig i de tre områder relativt stabilt
igennem 1970'erne.

Igennem 1980'erne er der imidlertid sket et relativt fald i indkomsterne i ho-
vedstadsområdet. I 1980 lå den gennemsnitlige skattepligtige indkomst i
hovedstadsområdet således 17 pct. over landsgennemsnittet, mens den i
1992 er faldet til 13 pct. over landsgennemsnittet.

I Københavns Kommune har faldet været kraftigere, idet den gennemsnitli-
ge skattepligtige indkomst i Københavns Kommune i 1980 lå 7 pct. over
landsgennemsnittet, mens den i 1992 er faldet til 2 pct. under landsgennem-
snittet.

2.4.3. Spredning i indkomster
Tabel 2.4.6 viser skattepligtige personer fordelt på indkomstintervaller.
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Tabellen viser, at Københavns Kommune har en relativt stor andel af skat-
tepligtige personer med bruttoindkomster på under 100.000 kr. Denne grup-
pe udgør 43 pct. af samtlige skattepligtige i Københavns Kommune mod et
gennemsnit i hovedstadsområdet på ca. 34 pct. og et landsgennemsnit på ca.
36 pct.

Tilsvarende er der forholdsvis færre med indkomster på over 200.000 kr. i
Københavns Kommune, ca. 24 pct. mod et gennemsnit i hovedstadsområdet
på ca. 34 pct. og et landsgennemsnit på ca. 29 pct.

Nogenlunde den samme tendens gør sig gældende i de tre storbyer: Århus,
Odense og Ålborg.

I Frederiksberg Kommune og de tre hovedstadsamter er forholdet omvendt.
Der er en forholdsvis lille andel af de skattepligtige med indkomster på un-
der 100.000 kr., - ca. 30 pct. mod et gennemsnit i hovedstadsområdet på ca.
34 pct. og et landsgennemsnit på ca. 36 pct.

Der er derimod en forholdsvis stor andel af de skattepligtige med indkom-
ster på over 200.000 kr., - ca. 38 pct. mod et gennemsnit i hovedstadsområ-
det på ca. 34 pct. og et landsgennemsnit på ca. 29 pct. Tendensen er særlig
markant for de højeste indkomster, d.v.s. bruttoindkomster på over 300.000
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kr. I Frederiksberg Kommune og de tre hovedstadsamter har 12-14 pct. af
de skattepligtige en bruttoindkomst på over 300.000 kr., mod et
landsgennemsnit på 8,6 pct.

I tabel 2.4.7 er fordelingen på bruttoindkomstintervaller vist for hver enkelt
kommune i hovedstadsområdet. Tabellen viser en meget stor spredning
mellem de enkelte kommuner i hovedstadsområdet.

Københavns Kommune er som nævnt den kommune, hvor den største andel
af de skattepligtige tjener under 100.000 kr., nemlig 43 pct. I kommuner
som Vallensbæk og Ledøje-Smørum er det kun ca. 20 pct. af de skatteplig-
tige, der tjener under 100.000 kr.

Københavns Kommune er ligeledes en af de kommuner, hvor den mindste
andel af de skattepligtige tjener over 300.000 kr., nemlig 6 pct. I modsæt-
ning hertil er der i Søllerød og Hørsholm Kommuner henholdsvis 28 pct. og
26 pct. af de skattepligtige, der tjener over 300.000 kr.

Disse eksempler illustrerer den meget store forskel i kommunernes ind-
komstprofiler i hovedstadsområdet, hvor specielt Københavns Kommune
skiller sig ud med en betydelig overvægt af skattepligtige i grupperne med
de lave indkomster.
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2.5. Beskæftigelsen

2.5.1. Beskæftigede personer med bopæl i hovedstadsområdet
Erhvervsfrekvensen er et mål for, hvor stor en del af befolkningen i den på-
gældende aldersgruppe, her 16-66 årige, som indgår i arbejdsstyrken. Ar-
bejdsstyrken omfatter både personer i beskæftigelse og arbejdsløse.
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Erhvervsfrekvensen i hovedstadsområdet svarer til landsgennemsnittet,
d.v.s. en erhvervsfrekvens på ca. 79,5 pct. af de 16-66 årige.

Roskilde amt er det amt i landet, der har den højeste erhvervsfrekvens -
83,5 pct., men også Frederiksborg amt har en erhvervsfrekvens betydeligt
over landsgennemsnittet - 81,7.

Københavns Kommune har en af landets laveste erhvervsfrekvenser - 74,7
pct. I Københavns Kommune indgår altså en forholdsvis mindre del af be-
folkningen i den erhvervsaktive alder i arbejdsstyrken. En del af forklarin-
gen er, at der i Københavns Kommune bor mange uddannelsessøgende,
hvoraf en del ikke indgår i arbejdsstyrken, og at der i Købehavns Kommune
er forholdsvis mange førtidspensionister.

I hovedstadsområdet er der en større del af befolkningen, som er beskæfti-
get ved servicefag herunder offentlig service end i resten af landet. Til gen-
gæld er der forholdsvis færre beskæftiget med fremstillingsvirksomhed
samt landbrug og fiskeri, jf. nedenstående tabeller 2.5.1 og 2.5.2.
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Udviklingen i beskæftigelsen i perioden 1983-93 fremgår af tabel 2.5.3 og
2.5.4. Det samlede antal beskæftigede i hovedstadsområdet faldt i perioden
med ca. 22.700, mens det i resten af landet steg med ca. 90.000.

Alene indenfor fremstillingsvirksomhed er beskæftigelsen i hovedstadsom-
rådet faldet med ca. 22.000, mens den i resten af landet er steget med ca.
35.000.
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Tilbagegangen i beskæftigelsen indenfor hovedstadsområdet er sket i Kø-
benhavns og Frederiksberg Kommuner og Københavns amt, med en ned-
gang i beskæftigelsen på knap 45.000 i perioden 1983-93.

I Frederiksborg og Roskilde amter har der derimod været en fremgang i be-
skæftigelsen i perioden på i alt ca. 22.000.
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Det kan desuden nævnes, at i hovedstadsområdet er ca. 53 pct. af arbejds-
styrken funktionærer, mod et landsgennemsnit på 44 pct. Til gengæld er der
en mindre andel af såvel faglærte som ufaglærte arbejdere og selvstændige.

2.5.2. Arbejdspladser i hovedstadsområdet
Antallet af arbejdspladser i hovedstadsområdet fordelt på erhverv fremgår
af tabel 2.5.5.

Den procentvise fordeling af arbejdspladserne på de enkelte erhverv frem-
går af t a b e i M A
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En forholdsvis stor andel af arbejdspladserne i hovedstadsområdet kategori-
seres som bank- og forsikringsvirksomhed - 13,5 pct. mod et landsgennem-
snit på 8,9 pct. Over halvdelen af landets arbejdspladser indenfor dette
område ligger i hovedstadsområdet. Det skyldes bl.a., at en stor del af ho-
vedsæderne for disse virksomheder ligger i hovedstadsområdet.

I de sidste ti år har der været en meget betydelig tilbagegang i antallet af ar-
bejdspladser i Københavns Kqmmune. I perioden 1984-94 faldt antallet af
arbejdspladser i Københavns Kommune med ca. 54.000. Også i Frederiks-
berg Kommune var der en vis tilbagegang, mens der i de tre hovedstadsam-
ter var en betydelig vækst i antallet af arbejdspladser. I disse tre amter var
væksten i perioden betydeligt over landsgennemsnittet. Væksten i de tre ho-
vedstadsamter har dog ikke kunnet opveje tilbagegangen i Københavns og
Frederiksberg Kommuner.

For hovedstadsområdet har der således været tale om et samlet fald i antal-
let af arbejdspladser i perioden på ca. 14.500, mod en vækst i kommunerne
udenfor hovedstadsområdet på ca. 83.000 arbejdspladser i samme periode.
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2.6. Pendling mellem bopæl og arbejdsplads

2.6.1. Overskud af arbejdspladser i København
Arbejdspladserne i hovedstadsområdet er skævt fordelt i forhold til befolk-
ningens bopæl. I Københavns Kommune og i Københavns amt er der et
overskud af arbejdspladser, forstået på den måde, at antallet af arbejds-
pladser i området overstiger antallet af beskæftigede personer med bopæl i
området.
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Overskuddet af arbejdspladser i Københavns Kommune var den 1. januar
1993 på ca. 95.600, if. tabel 2.6.1, og i Københavns amt på ca. 19.900.

I Frederiksborg og Roskilde amter var der til gengæld et underskud af ar-
bejdspladser på henholdsvis ca. 43.000 og 37.700, jf. tabel 2.6.1.

I Frederiksborg amt var det kun Birkerød og Hillerød Kommuner, der hav-
de overskud af arbejdspladser, og i Roskilde amt kun Roskilde Kommune.

For hovedstadsområdet som helhed er der et overskud af arbejdspladser på
knap 30.000.
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2.6.2. Pendling mod centrum
Pendling betyder transport mellem bopæl og arbejdssted. Pendlingsstati-
stikken for hver enkelt kommune viser antallet af beskæftigede personer
med bopæl i kommunen fordelt efter arbejdsstedskommune.

Pendlingsmønstret i hovedstadsområdet er karakteriseret ved:

* 20-50 pct. har arbejde i bopælskommunen.
* en betydelig pendling til Københavns Kommune og Københavns amt.
* en vis pendling til nabokommunerne.
* en helt ubetydelig pendling til Frederiksborg og Roskilde amter.
* en helt ubetydelig pendling til arbejdssteder udenfor hovedstadsområdet.

I tabel 2.6.2 er vist, at ca. 93 pct. af de beskæftigede personer med bopæl i
centerkommunerne (Københavns og Frederiksberg Kommuner og Køben-
havns amt) også har arbejde indenfor dette område.

Ca. 63 pct. af de beskæftigede personer i Frederiksborg amt har arbejde in-
denfor amtet. Af de ca. 37 pct., der har arbejde udenfor amtet, pendler de 34
pct. til centerkommunerne, mens mindre end 3 pct. pendler til Roskilde amt
eller udenfor hovedstadsområdet.

Ca. 53 pct. af de beskæftigede personer i Roskilde amt har arbejde indenfor
amtet. Af de ca. 47 pct., der har arbejde udenfor amtet, pendler de 41 pct. til
centerkommunerne, mens ca. 6 pct. pendler til Frederiksborg amt eller
udenfor hovedstadsområdet.

Mere end 97 pct. af de beskæftigede med bopæl i hovedstadsområdet har
også arbejde i hovedstadsområdet.

Der er ca. 20.000 personer med bopæl i hovedstadsområdet, der pendler til
et arbejdssted udenfor hovedstadsområdet, svarende til ca. 2,3 pct. af de be-
skæftigede i hovedstadsområdet. Omvendt er der ca. 50.000 personer med
bopæl udenfor hovedstadsområdet der pendler til et arbejdssted indenfor
området, således at "nettoindpendlingen" til hovedstadsområdet udgør ca.
30.000 personer.
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2.6.3. Over halvdelen af arbejdsstyrken i hovedstadsområdet
pendler
I alt pendler ca. 58 pct. af de beskæftigede personer i hovedstadsområdet til
et arbejdssted i en anden kommune end bopælskommunen.

I 45 af hovedstadsområdets 50 kommuner pendler over halvdelen af de be-
skæftigede personer til et arbejdssted i en anden kommune end bopælskom-
munen, jf. tabel 2.6.3. I 20 kommuner er det endog mere end 70 pct. af de
beskæftigede personer, der pendler.

I tabel 2.6.3 er kommunerne stillet op efter graden af udpendling fra kom-
munen. Øverst i tabellen står de kommuner, hvor den største del af arbejds-
styrken pendler. Nederst står de kommuner, hvor den relativt mindste del af
arbejdsstyrken pendler, d.v.s. kommuner, hvor forholdsvis mange har både
bopæl og arbejde i kommunen.

Nederst i tabellen står foruden København hovedstadsområdets bykommu-
ner: Helsingør, Roskilde, Frederiksværk, Køge og Hillerød. Det viser, at i
disse kommuner er der en forholdsvis stor del af arbejdsstyrken, der både
bor og arbejder i samme kommune. Disse kommuner fungerer også i et vist
omfang som lokale centre.
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2.7. Ledighed i hovedstadsområdet

2.7.1. Ledigheden
Gennemsnitsledigheden i hovedstadsområdet for året 1994 på 12,1 pct. er
på niveau med landsgennemsnittet, der er på 12,2 pct. Af hovedstadsområ-
dets 5 enheder, ligger København med 17 pct. og Frederiksberg med 13,7
pct. over landsgennemsnittet, mens Københavns amt med 10,5 pct., Frede-
riksborg amt med 9,8 pct. og Roskilde amt med 9,9 pct. ligger under.

2.7.2. Ledighedsudviklingen
Fra 1993 til 1994 er ledigheden steget med 3,2 pct.i hovedstadsområdet, i
Københavns Kommune med 6,1 pct, i Frederiksberg Kommune med 1,4
pct. og i Københavns og Frederiksborg amter med ca. 2x/i pct., mens ledig-
heden faldt i Roskilde amt. Ledigheden er i hele landet i samme periode fal-
det med 1 xh pct.

Det generelle ledighedsfald, der startede i april 1994, og som er fortsat ind i
1995, har betydet, at også ledigheden er begyndt at falde i Københavns
Kommune, hvilket skete i februar 1995. Knækket på ledighedskurven star-
tede i provinsen, men er nu kommet alle regioner i Danmark til gode.

2.7.3. Beskæftigelsen
Beskæftigelsesmulighederne kan belyses ved at se på beskæftigelses-
volumet. I 1992 var der i Danmark godt 315.000 arbejdssteder, hvoraf 29
pct. var beliggende i hovedstadsområdet. Af den samlede beskæftigelse på
disse arbejdssteder var 35 pct. placeret i hovedstadsområdet. Da hoved-
stadsområdet samtidig omfattede ca. 34 pct. af den samlede arbejdsstyrke,
må det konkluderes, at der ikke mangler beskæftigelsesmuligheder i hoved-
stadsområdet i forhold til resten af landet.

2.7.4. Beskrivelse af ledigheden i hovedstadsområdet i 1994
På baggrund af statistiske oplysninger for 1994 gives der nedenfor et bille-
de af ledigheden i hovedstadsområdet.

Det skal indledningsvis bemærkes, at mens ledigheden fra 1993 til 1994 på
landsplan faldt godt 5.000, steg den i hovedstadsområdet med 3.600.
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Alene Københavns Kommune tegner sig for 36 pct. af de ledige, - omregnet
til fuldtidsledige. At ledigheden i hovedstadsområdet under ét er høj og
langvarig kan derfor i al væsentlighed tilskrives den store vægt Københavns
Kommune har i ledighedsbilledet.

Af landets 275 kommuner har 178 kommuner i 1994 et gennemsnitligt an-
tal ledige i forhold til arbejdsstyrken der ligger under landsgennemsnittet på
12,2 pct. Heraf er 40 kommuner lokaliseret i hovedstadsområdet. De mere
alvorlige ledighedsproblemer inden for hovedstadsområdet kan således af-
grænses til få kommuner.

10 kommuner i hovedstadsområdet har en gennemsnitlig ledighed i 1994,
der ligger over landsgennemsnittet. Lavest er ledigheden i Hørsholm Kom-
mune med 6 pct., mens Ishøj Kommune har hovedstadsområdets højeste le-
dighed med 18 pct.
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I Københavns amt ligger ledigheden over landsgennemsnittet i Ishøj, Al-
bertslund, Brøndby, Herlev og Hvidovre Kommuner.

I Frederiksborg amt er det Frederiksværk, Hundested og Helsingør Kom-
muner, der har en ledighed over landsgennemsnittet.

Endelig ligger Københavns og Frederiksberg Kommuner - med en ledig-
hedsprocent på henholdsvis 17 og 13,4 pct. - ligeledes over landsgennem-
snittet.

Fordelt på arbejdsformidlingsregioner er 72 pct. af de ledige i hovedstads-
området, omregnet til fuldtidsledige, bosat i AF-København, der omfatter
Københavns amt og kommunerne København og Frederiksberg. 17 pct. er
bosat i AF-Frederiksborg, der svarer til Frederiksborg amt, og 11 pct. er bo-
sat i AF-Roskilde, der svarer til Roskilde amt.

Ca. 42 pct. af de ledige i hovedstadsområdet er bosat i kommunerne Køben-
havn (36 pct.) og Frederiksberg (6 pct.).

2.7.5. Led ig hedsstrukturen i hovedstadsområdet

Forsikringsforhold
I alt bor 33 pct. af alle ledige i hovedstadsområdet. 31 pct. (88.600) af de
forsikrede ledige og 48 pct. (26.400) af de ikke forsikrede ledige er bosat i
hovedstadsområdet i 1994.

Inden for hovedstadsområdet er 23 pct. af de ledige ikke forsikrede, mod 16
pct. på landsplan.

Køn og alder
I hovedstadsområdet udgør kvinder 47,6 pct. af de ledige mod 52,3 pct. på
landsplan. På både landsplan og i hovedstadsområdet er det de unge i alde-
ren 25-29 år, der udgør den største ledighedsgruppe inden for både mænd
og kvinder.

For kvinderne er der i hovedstadsområdet en større ledighedsvægt i alders-
gruppen 25-34 år og i den ældste gruppe på 60-66 år end i landet som
helhed.

Mændenes ledighed er forholdsvis størst i aldersgruppen 25-34 år, og noget
større end kvindernes i samme aldersgruppe. Sammenligner man alders-
grupperne i hovedstadsområdet med det øvrige Danmark, fremgår forskelle-
ne meget tydeligt.

139



I hovedstadsområdet er der en voldsom overrepræsentation af ledige under
40 år, mens billedet for det øvrige Danmark er omvendt; den store andel af
de ledige ligger i aldersgrupperne over 40 år. I hovedstadsområdet er ca. 50
pct. af de ledige under 34 år. I det øvrige Danmark er ca. 50 pct. af de ledige
under 44 år.

Ledighedens fordeling på aldersgrupper og køn viser således, at den ledige
befolkning i hovedstadsområdet er meget ung, og at der er en stor andel le-
dige unge mænd i forhold til det øvrige Danmark.

Ledighedens varighed
I hovedstadsområdet er ledigheden af ca. 24 ugers varighed i gennemsnit.
Mændene er i gennemsnit ledige i ca. 25 uger, mens kvinderne er det i ca.
23 uger. I Brøndby og Ishøj Kommuner er ledigheden i gennemsnit 3 uger
længere end gennemsnittet for hovedstadsområdet, og 5 uger længere end
gennemsnittet for hele landet.

I l l kommuner - herunder Frederiksberg og København - er varigheden på
25-27 uger. I de resterende 39 kommuner er varigheden på - eller under -
gennemsnittet for hovedstadsområdet.

Fordelt på køn er varigheden generelt længere for kvinder end for mænd i
de kommuner der har en lav ledighedsprocent. I alle kommuner i Roskilde
amt, på nær Roskilde Kommune, er ledighedens varighed i 1994 for kvin-
der omkring 1 -3 uger længere end for mænd. I Vallø Kommune er kvinder-
ne ca. 5 uger længere ledig end mændene.

I Københavnsområdet omfattende Københavns amt og Københavns og
Frederiksberg Kommuner er billedet anderledes. I 12 af områdets 20
kommuner er mændene omkring 1-3 uger længere ledige end kvinderne. I
Københavns og Frederiksberg Kommuner er mændene ledige 3 uger længe-
re end kvinderne.

I 8 af de 19 kommuner i Frederiksborg amt er kvinderne 1-2 uger længere
ledige end mændene, og i Slangerup Kommune er kvindernes ledighed 4
uger længere. I 6 af kommunerne er både mænd og kvinders ledighed af
samme længde, nemlig 20-24 uger.

I Frederiksborg amt, der målt på ledighedsprocenten er en "mellemregion"
mellem Københavnsområdet med høj ledighed og Roskilde amt med lav le-
dighed, er billedet af ledighedens varighed ikke så entydigt, som i de to an-
dre regioner. I de to regioner er det markant, at mændenes ledighed er
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længere i kommuner med høj ledighed, mens det modsatte er gældende for
kommuner med lav ledighed.

Nationalitet
62 pct. af de ledige i Danmark med udenlandsk statsborgerskab er bosat i
hovedstadsområdet.

I 1994 er der 15.500 ledige i hovedstadsområdet med udenlandsk statsbor-
gerskab, og heraf er godt 30 pct. ikke forsikrede. Den tilsvarende andel af
ledige med dansk statsborgerskab er 21,7 pct.

I hovedstadsområdet er ledighedsprocenten for udenlandske statsborgere på
ca 35 pct., mod ca. 10 pct. for danske statsborgere.

Ledighedsprocenten for tyrkiske og pakistanske statsborgere ligger på ca.
55 pct.

Nogle årsager til ledighedsforskelle mellem hovedstadsområdet
og det øvrige Danmark:
Generelt - for hele landet - gælder:
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at udenlandske statsborgere har en betydelig højere ledighed end
danske statsborgere.

* at ikke-forsikrede har en lavere ledighed end forsikrede,
at unge under 24 år har den laveste ledighed.

* at kvinder har større ledighed end mænd.
* at kvinders ledighed gennemsnitligt er en anelse længere.

Ledighedsforskelle mellem hovedstadsområdet og resten af lan-
det kan blandt andet henføres til:

Statsborgerskab
Af alle ledige med udenlandsk statsborgerskab bor 62 pct. i hovedstadsom-
rådet. Ledigheden for udenlandske statsborgere er 35 pct., mod ca. 10 pct.
for danske statsborgere i hovedstadsområdet.

Ikke-forsikrede
Der er en større andel ikke forsikrede ledige i hovedstadsområdet (ca. 23
pct.) end på landsplan (ca. 16 pct.).

Alder
De ledige er markant yngre i hovedstadsområdet, hvor halvdelen af de ledi-
ge er under 34 år, mens halvdelen af de ledige i resten af landet er under 44
år.

Ledighedslængde
I hovedstadsområdet er mænds ledighed længere (ca. 25 uger) end kvinders
(ca. 23 uger), mens ledighedens længde på landsplan er omtrent lige lang
for begge køn.

3. Kommunaløkonomiske forhold for kommuner-
ne og amtskommunerne i hovedstadsområdet

3.1. Indledning
Kommunernes og amtskommunernes økonomiske forhold afspejler natur-
ligvis i betydeligt omfang de strukturelle forhold, som er beskrevet i det
foregående. Disse økonomiske forhold gennemgås i dette afsnit 3.

Det fremgår således af afsnit 3.2, at de samlede primær- og amtskommunale
udgifter pr. indbygger i hovedstadsområdet er ca. 9 pct. højere end lands-
gennemsnittet, svarende til at kommunerne og amtskommunerne i hoved-
stadsområdet bruger ca. 3.000 kr. mere pr. indbygger end lands-
gennemsnittet, og ca. 5.000 kr. mere pr. indbygger end gennemsnittet for
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kommunerne udenfor hovedstadsområdet. Kommunerne og amtskommu-
nerne i hovedstadsområdet bruger i gennemsnit flere penge på alle de større
kommunale og amtskommunale udgiftsområder.

Det fremgår videre af afsnit 3.3, at kommunerne i hovedstadsområdet i gen-
nemsnit bruger ca. 30 pct. mere på dagpasning pr. 0-6 årig end landsgen-
nemsnittet, og ca. 50 pct. mere end gennemsnittet for kommunerne udenfor
hovedstadsområdet.

Indenfor hovedstadsområdet er der betydelige forskelle fra kommune til
kommune. Den "dyreste" kommune i området bruger således over dobbelt
så meget på dagpasning pr. 0-6 årig, som den "billigste" kommune i områ-
det. De forholdsvis høje udgifter i hovedstadsområdet skyldes i et vist om-
fang, at kommunerne i hovedstadsområdet har en højere dækningsgrad, et
højere personaleforbrug pr. plads, højere udgifter til fripladser og til ned-
sættelse af forældrebetalingen. Herudover kan der være tale om, at kommu-
nerne i hovedstadsområdet har længere åbningstider samt at de har
forholdsvis flere børn i de yngste og mest personalekrævende aldersgrup-
per.

Det fremgår af afsnit 3.4, at kommunerne i hovedstadsområdet bruger ca.
14 pct. mere på folkeskoler pr. 7-16 årig end landsgennemsnittet. Herud-
over bruger kommunerne i hovedstadsområdet væsentligt mere på fritids-
foranstaltninger for de 7-16 årige end landsgennemsnittet, således at de
samlede kommunale udgifter til folkeskole og fritidsforanstaltninger for de
7-16 årige i hovedstadsområdet er ca. 19 pct. over landsgennemsnittet sva-
rende til, at kommunerne i hovedstadsområdet bruger ca. 8.500 kr. mere pr.
7-16 årig end landsgennemsnittet, og ca. 11.000 kr. mere pr. 7-16 årig end
kommunerne udenfor hovedstadsområdet.

Der er en vis spredning i udgiftsniveauet i de enkelte kommuner i området,
men 44 af hovedstadsområdets 50 kommuner har folkeskoleudgifter, der er
over landsgennemsnittet. Over halvdelen af alle landets tosprogede elever
går i skole i hovedstadsområdet. I hovedstadsområdet er ca. 12 pct. af alle
eleverne tosprogede, mod et gennemsnit på 3,6 pct. for kommunerne uden-
for hovedstadsområdet.

Det er specielt nogle få kommuner i området, der har en meget høj koncen-
tration af tosprogede elever. I 4 kommuner - her iblandt København - er
over 20 pct. af eleverne tosprogede, og i en enkelt kommune (Ishøj) er over
30 pct. af eleverne tosprogede. En statistisk analyse viser en vis sammen-
hæng mellem høje folkeskoleudgifter og andelen af tosprogede elever. Her
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udover kan en del af det høje udgiftsniveau i visse kommuner i hovedstads-
området formentlig hænge sammen med en vis koncentration af familier
med sociale problemer, og forholdsvis mange børn af enlige m.v. i bestemte
kommuner i hovedstadsområdet.

Det fremgår af afsnit 3.5, at udgifterne til ældre, opgjort pr. 75 årig og der-
over, i hovedstadsområdet kun er ganske lidt over landsgennemsnittet.

Der er betydelige forskelle i andelen af ældre i de forskellige kommuner i
området. I "fraflytterkommunerne" i det centrale område er der forholdsvis
mange ældre, mens der i "tilflytterkommunerne" i omegnen er forholdsvis
få ældre. Der er en betydelig variation i ældreudgifterne i de forskellige
kommuner i området. De kommuner, der har de højeste udgifter til ældre pr.
75 årige og derover, er omegnskommuner med forholdsvis få ældre.

Det fremgår af afsnit 3.6, at udgifterne til indkomstoverførsler pr. indbygger
i hovedstadsområdet er ca. 13 pct. højere end landsgennemsnittet. Det er
specielt visse kommuner, der har et højt udgiftsniveau til indkomstover-
førsler. Københavns Kommunes udgifter til indkomstoverførsler er således
mere end 50 pct. over landsgennemsnittet. Høje udgifter til indkomst-
overførsler skyldes i vidt omfang, at kommunen er præget af høj arbejdsløs-
hed, familier med sociale problemer m.v.

Det fremgår af afsnit 3.7, at sygehusudgifterne pr. indbygger i hovedstads-
området er forholdsvis høje. Det er Københavns og Frederiksberg Kommu-
ner, der har et forholdsvis højt udgiftsniveau på sygehusområdet, mens de
tre hovedstadsamter har et udgiftsniveau tæt på landsgennemsnittet. Selv
når der korrigeres for forskelle i befolkningens køns- og alderssammensæt-
ning, er udgiftsniveauet i Københavns og Frederiksberg Kommuner for-
holdsvis højt.

På sygesikringsområdet er udgifterne i hovedstadsområdet derimod for-
holdsvis tæt på landsgennemsnittet, jf. afsnit 3.8.

Det fremgår af afsnit 3.9, at udgifterne til gymnasier pr. 16-19 årig i hoved-
stadsområdet er 15 pct. over landsgennemsnittet. Det skyldes formentlig en
højere gymnasiefrekvens i hovedstadsområdet. Det er specielt i Frederiks-
berg Kommune samt i Københavns og Frederiksborg amter, at udgiftsni-
veauet er højt.

De vigtigste kommunale og amtskommunale indtægter er skatteind-
tægterne. Som det fremgår af afsnit 3.10, er udskrivningsgrundlaget for
kommunal og amtskommunal indkomstskat pr. indbygger i
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hovedstadsområdet 18 pet. højere end landsgennemsnittet. I løbet af de se-
neste 15 år er der dog sket en tilnærmelse til landsgennemsnittet. I 1980 var
det gennemsnitlige udskrivningsgrundlag pr. indbygger i hovedstadsområ-
det således 24 pct. over landsgennemsnittet, men det er altså nu faldet til 18
pct. over landsgennemsnittet.

Indenfor hovedstadsområdet er der en betydelig variation imellem kommu-
nerne, men 44 af områdets 50 kommuner har et udskrivningsgrundlag pr.
indbygger, der er højere end landsgennemsnittet.

De kommunale og amtskommunale skatteindtægter i hovedstadsområdet er
henholdsvis 16 og 27 pct. over landsgennemsnittet. Det betyder, at en ind-
bygger i hovedstadsområdet i gennemsnit betaler 3.000 kr. mere i kommu-
neskat, og 2.700 kr. mere i amtsskat end landsgennemsnittet.

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem udligner bl.a. en del af for-
skellene mellem kommunernes udgiftsbehov og beskatningsgrundlag pr.
indbygger. Hovedstadskommunernes nettoprovenu af tilskuds- og udlig-
nings- ordningerne er lavere end landsgennemsnittet, jf. afsnit 3.11. For ho-
vedstadskommunerne set under ét er provenuet af tilskud og udligning
således af mindre betydning end for landets øvrige kommuner, men for en
række kommuner i hovedstadsområdet er det af afgørende betydning.

Den særlige hovedstadsudligning betyder, at der flyttes betydelige midler
mellem kommunerne i hovedstadsområdet. Herudover indgår hovedstads-
kommunerne i landsudligningen, og modtager generelle tilskud på samme
måde som landets øvrige kommuner. I 1995 har en gennemsnitskommune i
hovedstadsområdet således nettoindtægter fra tilskuds- og udligningsord-
ningerne på ca. 3.000 kr. pr. indbygger. Men Ishøj Kommune havde netto-
indtægter på ca. 10.700 kr. pr. indbygger, mens Søllerød Kommune havde
nettoudgifter på ca. 8.300 kr. pr. indbygger.

12 kommuner i hovedstadsområdet havde i 1995 nettoudgifter til tilskuds-
og udligningsordningerne, mens alle landets øvrige kommuner havde net-
toindtægter fra ordningerne. De amtskommunale tilskuds- og udlignings-
ordninger giver ligeledes et lavere nettoprovenu til amterne i
hovedstadsområdet end til resten af landet.

Skatteindtægterne for hovedstadsområdets kommuner og amtskommuner
ligger over landsgennemsnittet, mens indtægterne fra tilskud og udligning
ligger under landsgennemsnittet.
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Som det fremgår af afsnit 3.12 er resultatet, at såvel kommuner som amts-
kommuner i hovedstadsområdet har samlede indtægter fra skatter, tilskud
og udligning, som ligger betydeligt over landsgennemsnittet.

Det skal endelig bemærkes, at alle oplysninger i dette afsnit om kommuner-
nes og amternes udgifter og indtægter stammer fra kommunernes og amter-
nes regnskaber og budgetter, som opgjort af Danmarks Statistik, med
mindre andet er nævnt i tabellen.

3.2. Kommunale og amtskommunale udgifter i hoved-
stadsområdet
Kommunerne og amtskommunerne i hovedstadsområdet har generelt et hø-
jere udgiftsniveau end kommunerne og amtskommunerne udenfor hoved-
stadsområdet.

I 1995 er de samlede primær- og amtskommunale udgifter i hoved-
stadsområdet budgetteret til ca. 36.700 kr. pr. indbygger, hvilket er 9 pct.
højere end landsgennemsnittet. Tendensen gør sig gældende for både de
primærkommunale og de amtskommunale udgifter. Det skal bemærkes, at
udgifterne i Københavns og Frederiksberg Kommuner i denne opgørelse er
opdelt på det primær- og amtskommunale område i forholdet 60:40. Denne
opdeling af udgifterne må tages med et vist forbehold. I Københavns og
Frederiksberg Kommuner er de samlede driftsudgifter pr. indbygger hen-
holdsvis 25 og 11 pct. over landsgennemsnittet.

I Københavns amt er primærkommunernes udgifter pr. indbygger 11 pct.
højere end landsgennemsnittet, mens amtskommunens udgifter er tæt på
landsgennemsnittet.

I Frederiksborg og Roskilde amter er såvel de primærkommunale som de
amtskommunale udgifter pr. indbygger tæt på eller i underkanten af
landsgennemsnittet.
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I de følgende delafsnit ses der nærmere på de store kommunale og amts-
kommunale udgiftsområder.
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Store primærkommunale udgiftsområder
- Pasningsudgifter for de 0-6 årige.
- Udgifter til skole- og fritidsforanstaltninger for de 7-16 årige.
- Udgifter til ældre.
- Udgifter til indkomstoverførsler.

Store amtskommunale udgiftsområder
- Sygehusudgifter.
- Sygesikringsudgifter.
- Gymnasieudgifter.

Tabel 3.2.3 viser udgifterne på de ovenfor nævnte områder i 1995 i forhold
til landsgennemsnittet.

Det høje udgiftsniveau for kommunerne og amtskommunerne i hovedstads-
området afspejler sig i de nævnte udgiftsområder.

I 1995 ligger gennemsnittet for kommunerne og amtskommunerne i hoved-
stadsområdet over landsgennemsnittet for alle de nævnte udgiftsområder.

Den største forskel er på dagpleje og daginstitutionsområdet, hvor kommu-
nerne i hovedstadsområdet ligger 31 pct. over landsgennemsnittet. Udgifter
til ældre på 75 år og derover ligger for hovedstadskommunerne under ét i
1995 tættest på landsgennemsnittet.

Af tabel 3.2.3. ses ligeledes at det høje udgiftsniveau for Københavns og
Frederiksberg Kommuner generelt viser sig på alle de nævnte områder.
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Primærkommunale udgifter

3.3. Dagpleje og daginstitutioner for børn
I 1995 budgetterer kommunerne med nettodriftsudgifter til dagpleje- og
daginstitutioner for børn på ca. 12,6 mia. kr. Det drejer sig om de kommu-
nale udgifter til dagpasning af de 0-6 årige børn, d.v.s. udgifterne til dagple-
je, vuggestuer, børnehaver og integrerede daginstitutioner.

I tabel 3.3.1 er vist nettodriftsudgifterne til dagpleje og daginstitutioner for
børn opgjort pr. 0-6 årig.

Hovedstadsområdet har generelt et højt udgiftsniveau på børneområdet.

I 1995 bruger en gennemsnitskommune i hovedstadsområdet 36.370 kr. pr.
0-6 årig, mens kommunerne udenfor hovedstadsområdet bruger 23.581 kr.
pr. 0-6 årig. Landsgennemsnittet er 27.664 kr. I 1980 var udgifterne pr. 0-6
årig for kommunerne i hovedstadsområdet ca. 2,3 gange nøjere end for
kommunerne uden for hovedstadsområdet, og ca. 1,6 gange højere end
landsgennemsnittet. I 1995 er udgifterne i hovedstadsområdet henholdsvis
1,5 og 1,3 gange højere end i kommunerne uden for hovedstadsområdet og
landsgennemsnittet.

I Københavns Kommune ligger udgiftsniveauet i hele perioden højere end
gennemsnittet for hovedstadsområdet. Det samme gør sig gældende for Kø-
benhavns amt, mens udgifterne for Frederiksborg og Roskilde amter er
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lavere end gennemsnittet. Frederiksberg Kommune ligger tæt på gennem-
snittet for kommunerne i hovedstadsområdet.

Tabel 3.3.2 viser udviklingen i nettodriftsudgifterne til dagpleje og dagin-
stitutioner for børn i forhold til landsgennemsnittet.

Det er kendetegnende for udviklingen, at hovedstadsområdet i løbet af peri-
oden nærmer sig landsgennemsnittet. Tendensen gør sig gældende for både
Københavns og Frederiksberg Kommuner og kommunerne i de tre
hovedstadsamter.

I 1995 ligger nettodriftsudgifterne pr. 0-6 årig i Københavns Kommune ca.
70 pct. over landsgennemsnittet. Frederiksberg Kommune nærmer sig i pe-
rioden niveauet for hovedstadsområdet. Frederiksborg og Roskilde amter
ligger henholdsvis 7 og 9 pct. over landsgennemsnittet, mens udgifterne for
kommunerne i Københavns amt er 26 pct. over landsgennemsnittet.

I tabel 3.3.3 er nettodriftsudgifterne i hovedstadsområdet fordelt på de en-
kelte kommuner.
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For kommunerne i hovedstadsområdet er der en stor spredning i udgifterne
på børneområdet. I 1980 varierede udgifterne mellem 20.579 kr. og 6.419
kr. pr. 0-6 årig. Albertslund Kommune havde de største udgifter på områ-
det, mens Skovbo Kommune lå lavest. I 1995 varierer udgifterne mellem
47.612 kr. og 19.166 kr. pr 0-6 årig. Københavns Kommune ligger højst,
mens Græsted-Gilleleje Kommune har de laveste udgifter.
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Københavns Kommune ligger i hele perioden blandt kommunerne med de
højeste udgifter, mens Frederiksberg Kommune som nævnt ligger på niveau
med gennemsnittet for hovedstadskommunerne.

Hovedstadsområdets høje udgiftsniveau afspejler sig i de enkelte kommu-
ner. Af områdets 50 kommuner lå 40 i 1980 over landsgennemsnittet. 5 af
kommunerne havde udgifter, der var over dobbelt så store som landsgen-
nemsnittet. 11995 ligger 39 kommuner over landsgennemsnittet. Der er dog
stor forskel på, hvor meget over landsgennemsnittet kommunerne ligger.
Ingen kommuner har i 1995 udgifter, der er dobbelt så store som landsgen-
nemsnittet.

Kommunerne med de højeste udgifter på området er i hovedsagen de cen-
trale kommuner København og Frederiksberg samt de umiddelbare nabo-
kommuner Gentofte, Gladsaxe, Hvidovre og Dragør. Herudover er det en
række kommuner vest for København: Ballerup, Glostrup, Albertslund, Hø-
je-Taastrup og Vallensbæk. Kommunerne med de laveste udgifter på områ-
det findes hovedsageligt i yderkanten af området. Undtagelserne er Ishøj og
Karlebo Kommuner.

For de enkelte kommuner gør det samme billede sig derfor gældende som
for hovedstadsområdet som helhed. Der er i løbet af perioden sket en grad-
vis tilnærmelse af udgifterne til landsgennemsnittet.
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Dækningsgrad i hovedstadsområdet
Daginstitutionsdækningen er højere i hovedstadsområdet end i resten af
landet.

Tabel 3.3.4 angiver den procentdel af børnene i aldersgruppen 0-6 år, der er
indskrevet i daginstitution, herunder integrerede institutioner, inklusive
dagpleje.

I perioden fra 1985 til 1993 har kommunerne i Københavns amt den
gennemsnitligt højeste dækning. Københavns Kommune har ikke - på trods
af et højt udgiftsniveau - højere dækningsgrader end resten af hovedstads-
området. I perioden er dækningsgraden i hovedstadsområdet nogenlunde
konstant, mens der har været en betydelig stigning i kommunerne uden for
hovedstadsområdet.

For kommunerne uden for hovedstadsområdet har der været en stigning i
daginstitutionsdækningen fra ca. 46 pct. i 1985 til ca. 56 pct. i 1995.
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Udgifter til fripladser og til nedsættelse af forældrebetalingen i
hovedstadsområdet
Tabel 3.3.5 og 3.3.6 viser nettodriftsudgifterne til fripladser og tilskud til
nedsættelse af forældrebetalingen opgjort pr. 0-6 årig for 1995.
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Udgifter til fripladser er lovpligtige, og afhænger af forældreindkomsten.
Udgifter til tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen er derimod frivilli-
ge for kommunerne.

Udgifterne til fripladser i hovedstadsområdet ligger ca. 24 pct. over lands-
gennemsnittet. Det skyldes hovedsagelig Københavns Kommune, hvor ud-
gifterne er ca. 2,2 gange højere end landsgennemsnittet.

De gennemsnitlige udgifter for kommunerne i hovedstadsområdet til til-
skud til nedsættelse af forældrebetalingen ligger væsentligt over landsgen-
nemsnittet. Hovedstadsområdet er her kendetegnet ved en stor spredning i
udgifterne pr. 0-6 årig. Københavns Kommune ligger højst med udgifter,
der er over 5 gange højere end landsgennemsnittet. Gennemsnittet for
hovedstadsområdet er ca. 2,5 gange højere end landsgennemsnittet.

Kommunerne i Københavns amt og Frederiksberg Kommune ligger på ni-
veau med gennemsnittet for hovedstadsområdet, mens kommunerne i Fre-
deriksborg og Roskilde amter har udgifter, der ligger langt under både
gennemsnittet for hovedstadsområdet og hele landet.

Personaleforbrug i hovedstadsområdet
I tabel 3.3.7 er vist personaleforbruget pr. 100 børnehave- og vuggestue-
pladser, eksklusiv dagpleje og aldersintegrerede institutioner.

Personaleforbruget for kommunerne i hovedstadsområdet er gennemsnitligt
ca. 12 pct. højere end landsgennemsnittet.
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Københavns og Frederiksberg Kommuner har et relativt højt personale-
forbrug, der henholdsvis ligger ca. 30 pct. og ca. 20 pct. over landsgennem-
snittet. Kommunerne i Frederiksborg og Roskilde amter ligger tæt på
landsgennemsnittet, mens kommunerne i Københavns amt ligger ca. 10 pct.
over landsgennemsnittet.

Det forholdsvis høje personaleforbrug i nogle kommuner kan muligvis
skyldes, at kommunen har længere åbningstider end gennemsnittet, eller at
kommunen har indskrevet forholdsvis mange 0-2 årige børn i vuggestuer
eller integrerede institutioner, da denne aldersgruppe er mere personalekræ-
vende end de 3-6 årige.

For Københavns Kommune svarer det til et merforbrug på ca. 6 personer pr.
100 børnehave- og vuggestuepladser. I forhold til gennemsnitsforbruget i
hovedstadsområdet ligger Københavns og Frederiksberg Kommuner hen-
holdsvis ca. 15 pct. og ca. 7 pct. over gennemsnittet. Det svarer til et mer-
forbrug på ca. 4 personer pr. 100 børnehave- og vuggestuepladser i
Københavns Kommune i forhold til gennemsnittet for kommunerne i
hovedstadsområdet.

3.4. Udgifter til folkeskole og fritidsforanstaltninger for de
7-16 årige
De samlede budgetterede nettodriftsudgifter til folkeskole og fritidsforan-
staltninger er i 1995 ca. 25,2 mia. kr. for landets kommuner under ét.

3.4.1. Udgifter til folkeskoler
I opgørelsen af folkeskoleudgifterne er udover udgifter og indtægter vedrø-
rende kommunernes folkeskoler ligeledes medtaget aktiviteter tilknyttet
folkeskolen, såsom skolebiblioteker, skolepsykolog m.v., dog ikke skolefri-
tidsordninger, som er en del af udgifterne til fritidsforanstaltninger.

Udgifterne til folkeskolen for kommunerne i hovedstadsområdet ligger over
landsgennemsnittet. I tabel 3.4.1 er vist nettodriftsudgifterne til folkeskole
opgjort pr. 7-16 årig.
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I hele perioden har udgifterne for kommunerne i hovedstadsområdet været
14-17 pct. højere end landsgennemsnittet.

I 1995 har kommunerne i hovedstadsområdet gennemsnitligt udgifter på
42.539 kr. pr. 7-16 årig, mod gennemsnitsudgifter på 35.369 kr. for kom-
munerne uden for hovedstadsområdet.

Københavns Kommune bruger i 1995 44.899 kr. pr. 7-16 årig, hvilket er ca.
7.000 kr. mere end landsgennemsnittet på 37.435 kr. pr. 7-16 årig.
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Kommunerne i hovedstadsområdet har i hele perioden højere udgifter end
landsgennemsnittet. Forskellen mellem gennemsnittet for hovedstadskom-
munerne og landsgennemsnittet er stort set konstant i hele perioden. I 1980
lå kommunerne i hovedstadsområdet 16 pct. højere end landsgennemsnittet.
Forskellen er i 1995 14 pct.

Udgifterne i Københavns og Frederiksberg Kommuner og kommunerne i
Københavns amt nærmer sig i perioden landsgennemsnittet, mens der for
kommunerne i Frederiksborg og Roskilde amter har været tale om en stig-
ning i udgifterne i forhold til landgennemsnittet.

Udgifterne til folkeskolen er i tabel 3.4.3 opgjort for de enkelte kommuner i
hovedstadsområdet.
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Københavns og Frederiksberg Kommuner er blandt de kommuner der har
de højeste udgifter. For begge kommuner har der i perioden været tale om
en tilnærmelse til gennemsnittet for kommunerne i hovedstadsområdet.
Kommunerne i Københavns amt har ligeledes store udgifter til folkeskole.
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Udgifterne for kommunerne i Frederiksborg og Roskilde amter ligger deri-
mod under gennemsnittet for kommunerne i hovedstadsområdet.

I 1980 havde Rødovre Kommune med 22.756 kr. pr. 7-16 årig de højeste
udgifter til folkeskole, mens Vallø Kommune med 13.385 kr. pr. 7-16 årig
lå lavest. I 1995 varierer udgifterne mellem 48.556 kr. pr. 7-16 årig i Tårnby
Kommune, og 32.733 kr. pr. 7-16 årig i Græsted-Gilleleje Kommune.

34 af hovedstadsområdets kommuner lå i 1980 over landsgennemsnittet. Af
de 34 kommuner lå 10 kommuner mere end 20 pct. over landsgennemsnit-
tet. I 1995 ligger 46 af hovedstadens kommuner over landsgennemsnittet.
Af disse kommuner har kun de 4 kommuner Tårnby, Rødovre, Gladsaxe og
Høje-Taastrup udgifter, der ligger mere end 20 pct. over landsgen-
nemsnittet.

De 4 kommuner i hovedstadsområdet, der har lavere udgifter end landsgen-
nemsnittet, er Gentofte, Græsted-Gilleleje, Helsinge og Ramsø. Selv om
billedet ikke er entydigt, er der en tendens til, at hovedstadsområdets land-
kommuner har lavere folkeskoleudgifter pr. 7-16 årig end hovedstadsområ-
dets bykommuner.
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3.4.2. Tosprogede elever
Tosprogede elever er personer hvis modersmål er andet end dansk. Den
gennemsnitlige andel af tosprogede elever ligger over landsgennemsnittet
for kommunerne i hovedstadsområdet. Tabel 3.4.4 viser antallet af tospro-
gede elever i folkeskolen for skoleåret 94/95.

I hovedstadsområdet udgør de tosprogede elever 12 pct. af samtlige elever i
folkeskolen, mens de i kommunerne uden for hovedstadsområdet kun udgør
3,6 pct. af eleverne. 56 pct. af alle landets godt 30.000 tosprogede elever
kommer fra hovedstadsområdet. Andelen af tosprogede elever i forhold til
det samlede elevtal er i tabel 3.4.5 fordelt på kommunerne i hovedstads-
området.
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Andelen af tosprogede elever varierer betydeligt for kommunerne i hoved-
stadsområdet. Inden for de enkelte kommuner er der ligeledes en betydelig
variation fra skole til skole.
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I enkelte kommuner i hovedstadsområdet er der meget store kon-
centrationer af tosprogede elever. Det drejer sig specielt om følgende
kommuner:

Andel af tosprogede elever:

Ishøj Kommune: 30,5 pct.
Brøndby Kommune: 26,6 pct.
Københavns Kommune: 23,8 pct.
Albertslund Kommune: 21,1 pct.
Frederiksberg Kommune: 19,0 pct.
Høje-Taastrup Kommune: 17,7 pct.
Karlebo Kommune: 15,7 pct.
Farum Kommune: 15,5 pct.

Af hovedstadsområdets 50 kommuner har 22 af kommunerne en andel af
tosprogede elever, der ligger over landsgennemsnittet. I 8 kommuner er me-
re end 15 pct. af eleverne i folkeskolen tosprogede. Hovedstadsområdets
landkommuner har alle forholdsvis få tosprogede elever, mens de største
koncentrationer findes i de centrale kommuner, i kommunerne vest for Kø-
benhavn samt i Farum og Karlebo Kommuner. Herudover findes der for-
holdsvis mange tosprogede elever i de tre bykommuner: Helsingør,
Roskilde og Køge.

En statistisk analyse viser en vis sammenhæng mellem en kommunes folke-
skoleudgifter pr. 7-16 årig, og andelen af tosprogede elever i kommunen, jf.
appendiks 5. Der er således en tendens til, at kommuner, der har en relativt
høj andel af tosprogede elever, ligeledes har forholdsvis høje folkeskoleud-
gifter pr. 7-16 årig.

3.4.3. Udgifter til fritidsforanstaltninger
Udgifter til fritidsforanstaltninger vedrører udgifter til skolefritidsordnin-
ger, fritidshjem, legesteder og klubber m.v. Der er ligeledes medtaget udgif-
ter til fripladser og tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen.
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I 1995 er udgifterne for en gennemsnitskommune i hovedstadsområdet næ-
sten dobbelt så store som gennemsnittet udenfor hovedstadsområdet. Gen-
nemsnitsudgifterne for kommunerne i hovedstadsområdet er i 1995 10.464
kr. pr. 7-16 årig, mod 5.554 kr for en kommune uden for hovedstadsområ-
det. Københavns Kommune ligger i 1995 tæt på gennemsnittet for ho-
vedstadsområdet, mens Frederiksberg Kommune med 12.324 kr. pr. 7-16
årig ligger ca 2.000 kr. højere end gennemsnitskommunen i hovedstadsom-
rådet.
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Udgifterne til fritidsforanstaltninger for kommunerne i hovedstadsområdet
nærmer sig i løbet af perioden landsgennemsnittet. I 1980 lå udgifterne for
hovedstadskommunerne gennemsnitligt ca. 2 gange over landsgennemsnit-
tet mod ca. 1,5 gang i 1995. Københavns kommune har nærmet sig lands-
gennemsnittet betydeligt. For Frederiksberg Kommune og kommunerne i
Københavns og Roskilde amter har der ligeledes været tale om et fald i ud-
gifterne i forhold til landsgennemsnittet. Den modsatte udvikling har været
tilfældet for kommunerne i Frederiksborg amt, der i perioden har oplevet en
større vækst i udgifterne end landet som helhed.

Udgifterne for de enkelte kommuner i hovedstadsområdet er vist i tabel
3.4.8.

For kommunerne i hovedstadsområdet er der en stor spredning i udgifterne
til fritidsforanstaltninger. I 1980 havde Albertslund Kommune de højeste
udgifter på området, mens Skibby Kommune slet ikke afholdt udgifter til
fritidsforanstaltninger. I 1995 varierer udgifterne mellem 15.636 kr. pr. 7-16
årig i Gladsaxe Kommune, og 4.116 kr. pr. 7-16 årig i Skibby Kommune.
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De "dyreste" kommuner i hovedstadsområdet budgetterer i 1995 således
med udgifter til fritidsforanstaltninger for de 7-16 årige, der er mere end 3
gange højere end de "billigste".

Fire kommuner budgetterer for 1995 med udgifter på over 15.000 kr. pr.
7-16 årig. Det drejer sig om Gladsaxe, Albertslund, Ballerup og Dragør
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Kommuner. Syv kommuner budgetterer med udgifter på under 6.000 kr. pr.
7-16 årig. Det drejer sig om Skibby, Helsinge, Hørsholm, Lejre, Stenløse,
Græsted-Gilleleje og Søllerød.

Kommunerne i Københavns amt har gennemsnitligt de højeste udgifter, og
ligger i hele perioden over gennemsnittet for hovedstadsområdet. Kommu-
nerne i Frederiksborg amt ligger derimod under gennemsnittet for
hovedstadsområdet, mens kommunerne i Roskilde amt specielt i 1995 lig-
ger tæt på gennemsnittet for kommunerne i hovedstadsområdet.

34 kommuner ligger i 1980 over landsgennemsnittet. Heraf har 15 kommu-
ner udgifter, der er mere end dobbelt så store som landsgennemsnittet. I
1995 har 43 kommuner udgifter over landsgennemsnittet, hvoraf 4 kommu-
ner har udgifter, der er mere end dobbelt så store som landsgennemsnittet.

3.4.4. Folkeskoler og fritidsforanstaltninger for de 7-16 årige
De samlede udgifter til folkeskoler og fritidsforanstaltninger pr. 7-16 årig er
vist i tabel 3.4.9.

De samlede udgifter til folkeskole og fritidsforanstaltninger har for kommu-
nerne i hovedstadsområdet i hele perioden været mellem 19 og 25 pct. høje-
re end gennemsnittet for alle landets kommuner. I 1995 er udgifterne for en
gennemsnitskommune i hovedstadsområdet ca. 53.000 kr. pr. 7-16 årig,
mod 40.900 kr. for en gennemsnitskommune uden for hovedstadsområdet.
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Frederiksberg Kommune bruger i 1995 56.576 kr. pr. 7-16 årig, hvilket er
ca. 11.500 kr. mere end landsgennemsnittet.

Udviklingen i udgifterne i forhold til landsgennemsnittet vises i tabel
3.4.10.

Københavns og Frederiksberg Kommuner nærmer sig i løbet af perioden
landsgennemsnittet, men udgifterne ligger i 1995 stadig henholdsvis 25 og
27 pct. over gennemsnittet for alle landets kommuner. Kommunerne i Kø-
benhavns amt har ligeledes oplevet et svagt fald i udgifterne i forhold til
landsgennemsnittet. Det modsatte har været tilfældet for kommunerne i
Frederiksborg og Roskilde amter, der i perioden har haft stigende udgifter i
forhold til landsgennemsnittet. I løbet af perioden ses ligeledes en vis ud-
jævning af gennemsnitsudgifterne for kommunerne i hovedstadsområdet i
forhold til landsgennemsnittet.

3.5. Udgifter til ældre
Udgifterne til ældre vedrører plejeforanstaltninger i hjemmet, hjælpemidler
og omsorgsarbejde for så vidt angår personer over 67 år, integrerede pleje-
ordninger og institutioner for ældre. Udgifterne opgøres i dette afsnit pr. 75
årig og derover.

For kommunerne under ét er de budgetterede udgifter til ældre i 1995 ca.
21,8 mia. kr. De gennemsnitlige udgifter til ældre ligger for kommunerne i
hovedstadsområdet tæt på landsgennemsnittet. I tabel 3.5.1 er vist netto-
driftsudgifterne til ældre, opgjort pr. 75 årig og derover.
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I 1980 lå udgiftsniveauet for kommunerne i hovedstadsområdet ca. 17 pct.
over niveauet for kommunerne udenfor hovedstadsområdet. I 1995 er ud-
giftsniveauet for kommunerne i hovedstadsområdet og kommunerne uden
for hovedstadsområdet stort set ens.

Københavns Kommune bruger i 1995 62.700 kr. pr. 75 årig og derover,
hvilket er ca. 2.000 kr. over landsgennemsnittet. Kommunerne i Roskilde
amt budgetterer for 1995 med gennemsnitsudgifter på 64.810 kr. pr. 75 årig
og derover, hvilket er ca. 4.600 kr. eller 8 pct. over landsgennemsnittet,
mens kommunerne i Københavns og Frederiksborg amter budgetterer med
udgifter lidt under landsgennemsnittet.

Udviklingen i ældreudgifterne i forhold til landsgennemsnittet er vist i tabel
3.5.2.

174



Mens Københavns Kommune i 1995 efter nogen variation i udgifterne i for-
hold til landsgennemsnittet ligger på samme niveau som i 1980, er Frede-
riksberg Kommunes udgifter steget i forhold til landsgennemsnittet. For
kommunerne i de tre hovedstadsamter er de gennemsnitlige udgifter faldet i
forhold til landsgennemsnittet. Nedgangen er størst for kommunerne i Kø-
benhavns og Frederiksborg amter, der i 1995 begge ligger under lands-
gennemsnittet, mens kommunerne i Roskilde amt stadig ligger over
landsgennemsnittet.

Udgifterne til ældre pr. 75 årig og derover for de enkelte kommuner i ho-
vedstadsområdet er vist i tabel 3.5.3.
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Spredningen i ældreudgifterne er stor for kommunerne i hovedstads-
området. I 1980 varierer udgifterne mellem 96.869 kr. i Albertslund Kom-
mune, og 31.075 kr. pr. 75 årig og derover i Frederiksberg Kommune. 43
kommuner i hovedstadsområdet lå over landsgennemsnittet på 36.397 kr.,
heraf havde 3 kommuner udgifter, der var mere end dobbelt så store som
1 andsgennemsnittet.
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I 1995 varierer udgifterne mellem 107.516 kr. i Albertslund Kommune og
40.815 kr. i Slangerup Kommune pr. 75 årig og derover. 32 hovedstads-
kommuner ligger i 1995 over landsgennemsnittet. Heraf har ingen kommu-
ner udgifter, der er mere end dobbelt så store som landsgennemsnittet.
Udviklingen i andelen af 75 årige og derover i forhold til kommunens sam-
lede folketal er for kommunerne i hovedstadsområdet vist i tabel 3.5.4.
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Andelen af 75 årige og derover i hovedstadsområdet er tæt på gen-
nemsnittet for alle landets kommuner. Men der er stor forskel mellem de
enkelte kommuner i hovedstadsområdet. De fleste af kommunerne i
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hovedstadsområdet har i perioden oplevet en stigning i andelen af ældre.
Forskellene mellem kommunerne er blevet mindre i perioden. Det skyldes
primært, at de ældre udgjorde en meget lille andel af befolkningen i "til-
flytterkommunerne" i 1980. Men i løbet af perioden har der været en kraftig
vækst i de ældres andel af befolkningen i disse kommuner.

I 1980 havde 22 af hovedstadsområdets 50 kommuner en ældreandel på un-
der 3 pct. I 1995 var der kun 8 kommuner i hovedstadsområdet, der havde
en ældreandel på under 3 pct., mens der omvendt er 3 kommuner, der har en
ældreandel på over 10 pct. I tabel 3.5.5 er vist udgifterne pr. 75 årig og der-
over, og andelen af 75 årige og derover i 1995.

Befolkningssammensætningen i kommunerne i hovedstadsområdet bærer
præg af den udflytning til forstadskommunerne, der foregik fra starten af
1950'erne til starten af 1980'erne. De tidligere "fraflytterkommuner" som
Københavns, Frederiksberg, Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner har
alle en stor ældreandel. Det modsatte er gældende for "tilflytterkommuner-
ne", der har en lille ældreandel.

Der kan spores en tendens til, at i de kommuner, hvor de ældre udgør en
meget lille andel af den samlede befolkning, er udgiftsniveauet pr. 75 årig
og derover forholdsvis højt. Det kan nævnes, at i 8 af områdets kommuner
udgør de ældre mindre end 3 pct. af befolkningen. I disse 8 kommuner er
udgifterne til ældre pr. 75 årig og derover over gennemsnittet for hoved-
stadsområdet. Omvendt er der 8 kommuner i hovedstadsområdet, hvor de
ældre udgør mere end 7 pct. af befolkningen. I 6 af disse 8 kommuner er ud-
gifterne til ældre pr. 75 årig og derover lavere end gennemsnittet for
hovedstadsområdet.
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3.6. Indkomstoverførsler

3.6.1. Indledning
I dette afsnit ses på udgifter til indkomstoverførsler. Udgifterne opdeles på
henholdsvis de budgetgaranterede områder og øvrige overførsler. De samle-
de budgetterede udgifter til indkomstoverførsler er i 1995 18,2 mia. kr. for
landets kommuner under ét.

3.6.2. De budgetgaranterede områder
De budgetgaranterede områder er her behandlet samlet, da de alle er omfat-
tet af de særlige kompensationsregler i den kommunale budgetgaranti, der
sigter mod at friholde kommunerne fra de udgiftsmæssige virkninger af
konjunkturerne. Det skal nævnes, at førtidspension også er omfattet af disse
regler, selv om denne udgiftspost ikke er konjunkturafhængig på samme
måde som de øvrige.

De budgetgaranterede områder består af udgifterne til kontanthjælp,
kontanthjælp vedrørende flygtninge, aktiverede kontanthjælpsmodtagere,
førtidspension, jobtræningsordningen, beskæftigelsesordninger og er-
hvervsgrunduddannelser. De gennemsnitlige udgifter på de budgetgarante-
rede områder ligger for kommunerne i hovedstadsområdet i hele perioden
13-17 pct. over landsgennemsnittet. I tabel 3.6.1 er vist nettodriftsudgifter-
ne på de budgetgaranterede områder. Udgifterne er opgjort inklusive
statsrefusion.
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Udgifterne på de budgetgaranterede områder pr. indbygger for kommunerne
i hovedstadsområdet har i hele perioden ligget 20-28 pct. over niveauet for
kommunerne udenfor hovedstadsområdet. Udgiftsniveauet i Københavns
Kommune ligger dog markant over gennemsnittet, svarende til, at Køben-
havns Kommune bruger ca. 1.800 kr. mere pr. indbygger end landsgennem-
snittet på de budgetgaranterede områder. Udviklingen i udgifterne på de
budgetgaranterede områder i forhold til landsgennemsnittet er vist i tabel
3.6.2.

De gennemsnitlige udgifter for kommunerne i hovedstadsområdet er i 1995
på nogenlunde samme niveau som i 1980, set i forhold til landsgennemsnit-
tet. Udgifterne i Københavns og Frederiksberg Kommuner ligger hen-
holdsvis 65 pct. og 19 pct. over landsgennemsnittet, mens udgifterne i de
tre hovedstadsamter i 1995 alle ligger under landsgennemsnittet. Netto-
driftsudgifterne på de budgetgaranterede områder varierer betydeligt mel-
lem hovedstadsområdets kommuner. Tabel 3.6.3 viser udviklingen i
udgifterne for de enkelte kommuner i hovedstadsområdet.
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I 1995 varierer udgifterne mellem 4.539 kr. og 1.098 kr. pr. indbygger. Al-
bertslund Kommune har de højeste udgifter, mens Lejre Kommune har la-
veste udgifter. Forskellen illustreres af, at 5 kommuner i 1995 budgetterer
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med udgifter pr. indbygger på over 3.500 kr. Der er tale om følgende kom-
muner: København, Brøndby, Albertslund, Ishøj og Karlebo. Omvendt er
der 8 kommuner, der budgetterer med udgifter på mindre end 1.500 kr. pr.
indbygger. Der er tale om følgende kommuner: Dragør, Gentofte, Ledøje-
Smørum, Vallensbæk, Hørsholm, Skævinge, Bramsnæs og Lejre.

De ovennævnte eksempler illustrerer, at der er tale om forskellige typer af
kommuner. Kommunerne med høje udgifter på området er typisk kommu-
ner med forholdsvis mange udlejningsboliger og forholdsvis høj arbejdsløs-
hed. Omvendt er kommunerne med lave udgifter på området typisk
kommuner med en stor andel af ejerboliger og med lav arbejdsløshed.

18 af kommunerne i hovedstadsområdet ligger i 1995 over landsgennem-
snittet. Heraf har 2 kommuner udgifter, der er mere end 50 pct. over gen-
nemsnittet for alle landets kommuner. Der er i hele perioden en tendens til,
at det er "bykommunerne" der har de højeste udgifter på de budgetgarante-
rede områder. Af de 15 kommuner der i 1980 lå over landsgennemsnittet
var de 14 typiske "bykommuner". I 1995 kan 16 af de 18 kommuner, der
ligger over landsgennemsnittet, karakteriseres som "bykommuner".

3.6.3. Øvrige overførsler
Øvrige overførsler består af sygedagpenge, boligsikring til ikke-pensioni-
ster og boligydelse til pensionister. Disse områder er alle lovpligtige, og gi-
ver derfor kun den enkelte kommune beskeden mulighed for at få
indflydelse på udgiftsniveauet.

De gennemsnitlige udgifter til øvrige overførsler ligger for kommunerne i
hovedstadsområdet i 1995 9 pct. over landsgennemsnittet. Tabel 3.6.4 viser
nettodriftsudgifterne til øvrige overførsler fordelt på sygedagpenge, bolig-
sikring og boligydelse. Udgifterne er opgjort inklusive statsrefusion.
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De samlede udgifter til øvrige overførsler i hovedstadsområdet er i 1995 ca.
14 pct. over niveauet for kommunerne udenfor hovedstadsområdet. Udgif-
terne til øvrige overførsler er i Københavns Kommune betydeligt over
landsgennemsnittet. Med udgifter på ca. 1.000 kr. pr. indbygger bruger Kø-
benhavns Kommune ca. 220 kr. mere pr. indbygger end gennemsnittet for
alle landets kommuner.

Af de tre udgiftsområder, der indgår i øvrige overførsler, er boligydelse til
pensionister med 321 kr. pr. indbygger i gennemsnit, den største udgift for
kommunerne i hovedstadsområdet. Københavns Kommunes udgifter til bo-
ligydelse til pensionister på 460 kr. pr. indbygger er ca. 190 kr. over gen-
nemsnittet for kommunerne udenfor hovedstadsområdet og ca. 170 kr. over
landsgennemsnittet.
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De samlede udgifter til øvrige overførsler er for Københavns og Frederiks-
berg Kommuner henholdsvis 29 pct. og 11 pct. over landsgennemsnittet.
Gennemsnitsudgifterne til øvrige overførsler for kommunerne i Køben-
havns amt er ligeledes over landsgennemsnittet, mens kommunerne i
Frederiksborg og Roskilde amter har gennemsnitsudgifter under lands-
gennemsnittet. Kommunerne i hovedstadsområdet bruger i gennemsnit flere
penge til henholdsvis boligsikring og boligydelse og færre penge til syge-
sikring end gennemsnittet for landets kommuner under ét.

Der er i 1995 stor variation i hovedstadskommunernes udgifter til øvrige
overførsler. Tabel 3.6.6 viser nettodriftsudgifterne til sygedagpenge, bolig-
sikring og boligydelse fordelt på de enkelte kommuner i hovedstads-
området.
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Udgifterne til øvrige overførsler varierer mellem 1.216 kr. i Brøndby Kom-
mune og 374 kr. pr. indbygger i Bramsnæs Kommune. 6 kommuner i ho-
vedstadsområdet budgetterer for 1995 med udgifter på over 1.000 kr. pr.
indbygger på dette område. Det drejer sig om kommunerne: Brøndby, Her-
lev, Ishøj, Ballerup, Rødovre og København. 22 af hovedstadsområdets
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kommuner har udgifter til øvrige overførsler, der ligger over landsgennem-
snittet. Heraf har 2 kommuner udgifter der er mere end 50 pct. over
gennemsnittet for landets kommuner under ét. Af de 22 kommuner, der har
udgifter over landsgennemsnittet, kan 21 af kommunerne karakteriseres
som "bykommuner".

På de tre områder er der en betydelig variation i udgifterne for kommunerne
i hovedstadsområdet set i forhold til landsgennemsnittet. Udgifter til bolig-
sikring viser den største spredning i forhold til landsgennemsnittet. Med ud-
gifter på 541 kr. pr. indbygger har Ishøj Kommune de højeste udgifter,
mens Lejre med 43 kr. pr. indbygger har de laveste udgifter til boligsikring.
En statistisk analyse viser for kommunerne i hovedstadsområdet en for-
holdsvis stærk sammenhæng mellem en kommunes udgifter til boligsikring
og andelen af almennyttigt boligbyggeri i kommunen, jf. appendiks 6. Der
er således en tendens til, at kommuner med en forholdsvis høj andel af al-
mennyttigt boligbyggeri også har relativt høje udgifter til boligsikring.

En stor del af udgifterne til boligydelse for kommunerne i hovedstadsområ-
det kan forklares af kommunens andel af ældre på 67 år og derover samt
kommunens andel af almennyttigt boligbyggeri. En statistisk analyse viser
en forholdsvis tydelig tendens til, at kommuner med mange ældre og en re-
lativt høj andel af almennyttigt boligbyggeri, har høje udgifter til bo-
ligydelse, jf. appendiks 7.

3.6.4. De samlede overførsler
Kommunerne i hovedstadsområdet har i 1995 udgifter på det samlede over-
førselsområde, der ligger 13 pct. over landsgennemsnittet. Tabel 3.6.7 viser
de samlede nettodriftsudgifter pr. indbygger på budgetgaranterede områder
og øvrige overførsler.
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Udgiftsniveauet for kommunerne i hovedstadsområdet ligger i 1995 ca. 21
pct. over gennemsnittet for kommunerne udenfor hovedstadsområdet. Kø-
benhavns Kommune ligger betydeligt over gennemsnittet. I 1995 bruger
Københavns Kommune i gennemsnit ca. 5.500 kr. pr. indbygger, hvilket er
ca. 2.000 kr. mere end gennemsnittet for landets kommuner under ét på det
samlede overførselsområde. Udgifterne på det samlede overførselsområde i
forhold til landsgennemsnittet er vist i tabel 3.6.8.
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Københavns og Frederiksberg Kommuner ligger i 1995 henholdsvis 57 pct.
og 18 pct. over landsgennemsnittet. Kommunerne i de tre hovedstadsamter
ligger alle under landsgennemsnittet på det samlede overførselsområde.

Amtskommunale udgifter

3.7. Sygehuse
I 1995 budgetterede amterne samt Københavns og Frederiksberg Kommu-
ner med nettodriftsudgifter til sygehuse på 29,1 mia. kr. Det svarer til, at
driften af de danske sygehuse koster godt 5.500 kr. pr. indbygger, jf. tabel
3.7.1.1 Københavns og Frederiksberg Kommuner er det dog væsentligt dy-
rere. Her koster driften af sygehusene henholdsvis ca. 9.400 kr. pr. indbyg-
ger og 8.200 kr. pr. indbygger. Forskellen skyldes i et vist omfang forskelle
i befolkningens alders- og kønssammensætning, men selv når der korrigeres
for disse forhold, ligger udgifterne til sygehuse pr. indbygger i Københavns
og Frederiksberg Kommuner henholdsvis 58 og 26 pct. over landsgennem-
snittet.

I Københavns og Frederiksberg Kommuner har udgifterne til sygehuse i
hele perioden været betydeligt højere end landsgennemsnittet. I 1980 var
sygehusudgifterne pr. indbygger i Københavns Kommune ca. dobbelt så
høje som landsgennemsnittet. I 1995 er de faldet til et niveau på ca. 68 pct.
over landsgennemsnittet, jf. tabel 3.7.2.

Udgifterne i Københavns Amtskommune har i perioden nærmet sig lands-
gennemsnittet, mens udgifter i Frederiksborg og Roskilde amtskommuner i
hele perioden har ligget under landsgennemsnittet.
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Behovet for sygehusbehandling i et område er imidlertid stærkt afhængigt
af befolkningens alders- og kønssammensætning. I tabel 3.7.3 er vist et in-
deks for det beregnede sengedagsforbrug i de forskellige områder. Senge-
dagsforbruget er beregnet ud fra befolkningens sammensætning på alder og
køn i de enkelte områder ved hjælp af de senest opgjorte alders- og
kønsspecifikke sengedagsfrekvenser fra 1992. Der er i alle områder anvendt
de landsgennemsnitlige alders- og kønsspecifikke sengedagsfrekvenser. Be-
regningen svarer således til den beregning, der indgår i udligningen af de
amtskommunale udgiftsbehov.
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For hovedstadsområdet som helhed har det beregnede sengedagsforbrug i
hele perioden ligget meget tæt på landsgennemsnittet. Alders- og kønssam-
mensætningen i Københavns og Frederiksberg Kommuner begrunder et
sengedagsforbrug, der ligger henholdsvis 10 og 22 pct. over landsgennem-
snittet. Befolkningsudviklingen i perioden har betydet, at det beregnede
sengedagsforbrug i Københavns og Frederiksberg Kommuner har været fal-
dende i perioden, mens det har været stigende i de tre hovedstadsamter. I
1980 lå det beregnede sengedagsforbrug i Københavns og Frederiksberg
Kommuner henholdsvis 26 og 34 pct. over landsgennemsnittet, men det er
frem til 1995 faldet til henholdsvis 10 og 22 pct. over landsgennemsnittet.

I de tre amter i hovedstadsområdet er det beregnede sengedagsforbrug un-
der landsgennemsnittet. Det har dog i alle tre amter nærmet sig landsgen-
nemsnittet i løbet af perioden. I Københavns amt er det således i 1995
meget tæt på langsgennemsnittet, mens det i Frederiksborg og Roskilde am-
ter stadig er under landsgennemsnittet.

I tabel 3.7.4 og 3.7.5 er vist sygehusudgifterne i perioden korrigeret for for-
skelle i det beregnede sengedagsforbrug. Der er således korrigeret for de
forskelle, der kan begrundes i forskelle i befolkningens alders- og kønssam-
mensætning i de enkelte områder.
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Tabellerne viser, at når der korrigeres for forskelle i befolkningens alders-
og kønssammensætning, udjævnes forskellene i sygehusudgifterne pr. ind-
bygger noget. Københavns Kommunes udgifter til sygehuse er ca. 68 pct.
højere end landsgennemsnittet, heraf kan ca. 10 pct. forklares ved be-
folkningens køns- og alderssammensætning. Korrigeres der herfor, er ud-
gifterne i Københavns Kommune dog stadig ca. 58 pct. højere end
landsgennemsnittet. Frederiksberg Kommunes udgifter til sygehuse er ca.
47 pct. højere end landsgennemsnittet, heraf kan ca. 22 pct. forklares ved
befolkningens køns- og alderssammensætning. Korrigeres der herfor, er ud-
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gifterne i Frederiksberg Kommune dog stadig ca. 25 pct. højere end
1 andsgennemsnittet.

For hovedstadsområdet som helhed er der i 1995 budgetteret med sygehus-
udgifter pr. indbygger, der - når der korrigeres for forskelle i alders- og
kønssammensætning - er ca. 14 pct. over landsgennemsnittet.

De relativt høje sygehusudgifter i HS-området dannede baggrund for, at der
i forbindelse med aftalerne mellem staten og Københavns og Frederiksberg
Kommuner om den kommunale økonomi for 1992 til 1994 blev nedsat et
udvalg med henblik på, at undersøge forskellene i sygehusudgifterne mel-
lem de to kommuner og det øvrige land. Udvalget tog bl.a. udgangspunkt i
en opgørelse af det somatiske sygehusforbrug udtrykt ved antal sengedage,
der viste, at dette i København lå godt 60 pct. over landsgennemsnittet og
på Frederiksberg var mere end dobbelt så højt. På den baggrund undersøgte
udvalget i hvilken udstrækning disse tal kunne forklares ud fra forskelle i
befolkningssammensætningen m.h.t. køn, alder og en række socio-økono-
miske faktorer såsom bolig,- indkomst,- og formuemæssige forhold samt
sociale og erhvervsmæssige forhold. Korrigeret for disse forhold blev mer-
forbruget målt i sengedage i Københavns og Frederiksberg Kommuner
reduceret til henholdsvis 12 pct. og 13 pct. For det samlede HS skal op-
mærksomheden yderligere henledes på, at der qua Rigshospitalets særlige
placering i det samlede sundhedsvæsen, påhviler HS særlige forsknings-
forpligtelser.

3.8. Sygesikring
I 1995 budgetterede amtskommunerne samt Københavns og Frederiksberg
Kommuner med nettodriftsudgifter til sygesikring på 9,6 mia. kr. Det svarer
til ca. 1.850 kr. pr. indbygger.
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Udgifterne til sygesikring pr. indbygger er i hovedstadsområdet ca. 9 pct.
højere end landsgennemsnittet. Det er specielt i Københavns og Frederiks-
berg Kommuner samt Københavns Amtskommune, at udgiftsniveauet er
højt. Her ligger det henholdsvis 15, 18 og 11 pct. over landsgennemsnittet.

Da befolkningens køns- og alderssammensætning i området har en vis be-
tydning for sygesikringsudgifterne, korrigeres i det følgende for dette for-
hold. Der korrigeres med et indeks for sygesikringsudgifter, beregnet ud fra
de køns- og aldersspecifikke sygelighedsfrekvenser, som indgår i den amts-
kommunale udgiftsbehovsudligning. Indekset er vist i tabel 3.8.3.
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Det fremgår af tabellen, at forskellene i befolkningens køns- og alderssam-
mensætning i de forskellige områder ikke giver anledning til de store for-
skelle i sygesikringsudgifterne. Den mest markante tendens er, at
befolkningens køns- og alderssammensætning i Københavns og Frederiks-
berg Kommuner begrunder udgifter, der er henholdsvis 4 og 7 pct. højere
end landsgennemsnittet. Sygesikringsudgifterne, korrigeret for forskelle i
befolkningens køns- og alderssammensætning, fremgår af tabel 3.8.4.
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Tabel 3.8.4 og 3.8.5 viser, at selv når der korrigeres for forskelle i befolk-
ningens køns- og alderssammensætning i de forskellige områder, er udgifts-
niveauet i hovedstadsområdet ca. 8 pct. højere end landsgennemsnittet. Det
skyldes specielt udgifterne i Københavns og Frederiksberg Kommuner samt
i Københavns Amtskommune, hvor udgiftsniveauet er ca. 11 pct. højere
end landsgennemsnittet.

3.9. Gymnasier
I 1995 budgetterer amtskommunerne samt Københavns og Frederiksberg
Kommuner med nettodriftsudgifter til gymnasier på 3,8 mia. kr. Det svarer
til ca. 14.200 kr. pr. 16-19 årig.

Udgifterne i hovedstadsområdet er ca. 15 pct. over landsgennemsnittet. I lø-
bet af perioden er forskellen mellem hovedstadsområdet og resten af landet
blevet en smule mindre.
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Det højere udgiftsniveau for amtskommunerne i hovedstadsområdet afspej-
ler sig i de enkelte kommuners gymnasiefrekvens. Gymnasiefrekvensen er
andelen af de 16-19 årige, der modtager undervisning i gymnasieskoler,
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hf-kurser eller studenterkurser. Det har senest været muligt at opgøre gym-
nasiefrekvensen for 1992. Gymnasiefrekvensen ligger i perioden over
landsgennemsnittet for kommunerne i hovedstadsområdet.

I tabel 3.9.3 er vist udviklingen i gymnasiefrekvensen for årene 1982 og
1992.

I 1992 havde kommunerne i hovedstadsområdet en gymnasiefrekvens, der
var 5 procentenheder højere end kommunerne udenfor hovedstadsområdet,
og 3 procentenheder højere end gennemsnittet for alle landets kommuner. I
forhold til 1982 er der for kommunerne i hovedstadsområdet og kommuner-
ne udenfor hovedstadsområdet i 1992 sket en tilnærmelse af gymnasiefre-
kvensen til landsgennemsnittet.

Det er i hovedstadsområdet kommunerne med de højeste gymnasie-
frekvenser ligger. Af de kommuner i landet, der har de 20 højeste
gynmasiefrekvenser, ligger i 12 i hovedstadsområdet. Ingen kommuner
udenfor hovedstadsområdet ligger blandt kommunerne med de 10 højeste
gymnasiefrekvenser. Kommunerne med landets 5 højeste gymnasiefrekven-
ser i 1992 er:

Gentofte Kommune: 51 pct.
Hørsholm Kommune: 48 pct.
Søllerød Kommune: 44 pct.
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Lyngby Taarbæk Kommune: 38 pct.
Frederiksberg Kommune: 37 pct.

I tabel 3.9.4 er gymnasiefrekvensen i 1992 fordelt på kommunerne i
hovedstadsområdet.
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24 af kommunerne i hovedstadsområdet havde i 1992 en gymnasiefrekvens,
der lå over landsgennemsnittet. Den laveste gymnasiefrekvens i hoved-
stadsområdet var 17 pct. Landets laveste gymnasiefrekvens var i 1992 9 pct.

Nettodriftsudgifterne til gymnasier opgjort pr. elev er vist i tabel 3.9.5.

Der er i 1992 lille forskel på de gennemsnitlige gymnasieudgifter pr. elev
for amtskommunerne i hovedstadsområdet set i forhold til både gennem-
snittet for amtskommunerne udenfor hovedstadsområdet, og gennemsnittet
for alle landets amtskommuner. Amtskommunerne i hovedstadsområdet
havde i 1992 udgifter på 48.863 kr. pr. elev, hvilket kun er ca. 350 kr. mere
end landsgennemsnittet. Københavns Kommune har i 1992 med 51.056 kr.
pr. elev de højeste udgifter for amtskommunerne i hovedstadsområdet. I
forhold til Frederiksberg kommune, der har de laveste udgifter til gymna-
sier pr. elev i hovedstadsområdet, har Københavns Kommune et merforbrug
på ca. 8.500 kr. pr. elev. I tabel 3.9.6 vises udviklingen i gymnasieudgifter-
ne pr. elev i forhold til landsgennemsnittet.
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For amtskommunerne i hovedstadsområdet er det Københavns Kommune
og Københavns Amtskommune, der i 1992 ligger over landsgennemsnittet,
og dermed trækker det samlede gennemsnit for amtskommunerne lidt over
landsgennemsnittet. For Frederiksberg Kommune og Roskilde og Frede-
riksborg amtskommuner ligger gymnasieudgifterne pr. elev i 1992 under
landsgennemsnittet.

3.10. Kommunernes indtægter

3.10.1. Indledning
I det følgende ses på kommunernes og amtskommunernes indtægtsside.
Kommunernes og amtskommunernes indtægter består primært af skatter,
tilskud og udligning. Skatteindtægterne består i hovedsagen af de kommu-
nale og amtskommunale indkomstskatter og ejendomsskatter, og for
kommunernes vedkommende tillige af selskabsskatter.

3.10.2. Udviklingen i udskrivningsgrundlaget
Det samlede budgetterede udskrivningsgrundlag for primærkommunerne i
hele landet er i 1995 ca. 471,3 mia. kr.

Indkomstniveauet i hovedstadsområdet er højt sammenlignet med resten af
landet. Det afspejler sig i det kommunale udskrivningsgrundlag, som i ho-
vedstadsområdet i gennemsnit er ca. 18 pct. højere end landsgennemsnittet
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på 90.355 kr. pr. indbygger. Landets højeste udskrivningsgrundlag pr. ind-
bygger findes i Søllerød og Hørsholm Kommuner med henholdsvis
161.000 kr. pr. indbygger og 159.000 kr. pr. indbygger i 1995. Kun 6 kom-
muner i hovedstadsområdet har i 1995 et udskrivningsgrundlag, der er lave-
re end landsgennemsnittet. Det drejer sig om:

- Græsted-Gilleleje: 89.689 kr. pr. indbygger
- Skævinge: 89.440 kr. pr. indbygger
- Hundested: 86.065 kr. pr. indbygger
- Ishøj: 85.444 kr. pr. indbygger
- Skibby: 84.881 kr. pr. indbygger
- Frederiksværk: 84.820 kr. pr. indbygger

- landsgennemsnit: 90.355 kr. pr. indbygger

20 af de 28 kommuner i det sammenhængende byområde omkring Køben-
havn har i 1995 et udskrivningsgrundlag på over 100.000 kr. pr. indbygger,
og kun en kommune - Ishøj - har et udskrivningsgrundlag på under 90.000
kr. pr. indbygger. Det kan i den sammenhæng nævnes, at kun en kommune
udenfor hovedstadsområdet har et udskrivningsgrundlag på over 100.000
kr. pr. indbygger i 1995. Tabel 3.10.1 viser udviklingen i udskrivnings-
grundlaget opgjort pr. indbygger.

Udskrivningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet er i hele pe-
rioden mellem 29 og 41 pct. højere end niveauet for kommunerne udenfor
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hovedstadsområdet. Tabel 3.10.2 viser udviklingen i udskrivningsgrundla-
get i forhold til landsgennemsnittet.

Det gennemsnitlige udskrivningsgrundlag for kommunerne i hovedstads-
området har i perioden 1980-95 nærmet sig landsgennemsnittet. I 1980 lå
det 24 pct. over landsgennemsnittet, mens det i 1995 kun ligger 18 pct. over
landsgennemsnittet. Indenfor hovedstadsområdet er der store forskelle på
størrelsen af udskrivningsgrundlaget fra kommune til kommune. Tabel
3.10.3 viser udviklingen i udskrivningsgrundlaget pr. indbygger fordelt på
kommunerne i hovedstadsområdet.
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I 1995 varierer udskrivningsgrundlaget mellem 161.028 og 84.820 kr. pr.
indbygger. Søllerød kommune har det højeste udskrivningsgrundlag for
kommunerne i hovedstadsområdet, mens Frederiksværk Kommune ligger
lavest.
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Langt de fleste kommuner i hovedstadsområdet har i hele perioden et ud-
skrivningsgrundlag over landsgennemsnittet. I 1980 lå 42 af hovedstadsom-
rådets 50 kommuner således over landsgennemsnittet. I 1995 er denne
andel steget til 44 kommuner. Af de 44 kommuner, der i 1995 ligger over
landsgennemsnittet har 3 af kommunerne et udskrivningsgrundlag, der lig-
ger mere end 50 pct. over niveauet for alle landets kommuner.
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3.10.3. Skatteudskrivning
Den samlede kommunale og amtskommunale udskrivningsprocent for ho-
vedstadsområdet er i 1995 lidt lavere end landsgennemsnittet, 29,75 pct.
mod et landsgennemsnit på 29,88 pct.

Københavns Kommune budgetterer for 1995 med en kommunal ud-
skrivningsprocent på 30,8 pct. Det er betydeligt over landsgennemsnittet for
den samlede primær- og amtskommunale udskrivningsprocent på 29,88 pct.
I storbykommunerne Århus, Odense og Ålborg budgetterer man ligeledes
med en udskrivningsprocent over landsgennemsnittet. I Odense og Ålborg
Kommuner er udskrivningsprocenten henholdsvis 0,4 pct. og 0,5 pct. højere
end i Københavns Kommune.

I Frederiksberg Kommune samt i Frederiksborg og Roskilde amter er den
gennemsnitlige primær- og amtskommunale udskrivningsprocent lavere
end landsgennemsnittet, mens den i Københavns amt er lidt højere end
landsgennemsnittet.

I tabel 3.10.4 er vist den samlede primær- og amtskommunale ud-
skrivningsprocent for samtlige kommuner i hovedstadsområdet. Der er 5
kommuner i hovedstadsområdet, der har en højere udskrivningsprocent end
Københavns Kommune. Det er:
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-Hvidovre: 31,8 pet.
-Rødovre: 31,4 pet.
-Brøndby: 31,3 pet.
-Ballerup: 31,2 pet.
- Gladsaxe: 30,9 pet.

Disse kommuner ligger alle i Københavns amt. I Frederiksborg og Roskilde
amter er der kun 4 kommuner, der har en udskrivningsprocent på 30 eller
derover. 3 af disse 4 kommuner er bykommunerne Helsingør, Roskilde og
Køge.
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3.10.4. Udviklingen i kommunernes skatteindtægter
Af hensyn til sammenligningen med de øvrige kommuner og amts-
kommuner er Københavns og Frederiksberg Kommuners skatteindtægter i
dette afsnit opdelt, således at 40 pct. henregnes til den amtskommunale del,
og 60 pct. henregnes til den primærkommunale del.

Landets kommuner har i 1995 budgetteret med skatteindtægter på 100,7
mia. kr. Det svarer til et gennemsnit på 19.316 kr. pr. indbygger. For
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kommunerne i hovedstadsområdet ligger skatteindtægterne i hele perioden
over landsgennemsnittet. Det skyldes primært det højere udskrivnings-
grundlag i området, idet udskrivningsprocenterne i hovedstadsområdets
kommuner er nogenlunde på niveau med landsgennemsnittet - dog med sto-
re variationer fra kommune til kommune, jf. afsnit 3.10.3. Udviklingen i
skatteindtægterne opgjort pr. indbygger er vist i tabel 3.10.6.

Der er en betydelig forskel på skatteindtægterne for kommunerne i hoved-
stadsområdet sammenlignet med kommunerne udenfor hovedstadsområdet.
I hele perioden er de gennemsnitlige kommunale skatteindtægter pr. ind-
bygger i hovedstadskommunerne mellem 25 og 39 pct. over niveauet for
kommunerne udenfor hovedstadsområdet. I 1995 er skatteindtægterne pr.
indbygger for kommunerne i hovedstadsområdet 4.500 kr. højere end ind-
tægterne udenfor hovedstadsområdet. Udviklingen i skatteindtægterne pr.
indbygger i forhold til landsgennemsnittet er vist i tabel 3.10.7.
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Skatteindtægterne for kommunerne i hovedstadsområdet har i perioden
nærmet sig landsgennemsnittet. I 1980 lå skatteindtægterne pr. indbygger i
hovedstadsområdet således 23 pct. over landsgennemsnittet, mens de i 1995
kun ligger 16 pct. over. Udviklingen i skatteindtægterne pr. indbygger vises
i tabel 3.10.8.
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Søllerød Kommune har i 1995 de største skatteindtægter med 31.976 kr. pr.
indbygger. Lavest i hovedstadsområdet ligger Græsted-Gilleleje Kommune
med skatteindtægter på 17.737 kr. pr. indbygger.
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Kommunerne i Københavns amt har i gennemsnit højere skatteindtægter
end de øvrige kommuner i hovedstadsområdet. 7 kommuner i hovedstads-
området budgetterer i 1995 med skatteindtægter på over 25.000 kr. pr. ind-
bygger. Der er tale om 6 kommuner i Københavns amt: Ballerup, Dragør,
Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Søllerød og Værløse, samt Birkerød Kommune
i Frederiksborg amt.

Kun 1 kommune i Københavns amt - Ishøj - budgetterer for 1995 med skat-
teindtægter på under 20.000 kr. pr. indbygger, mod 6 kommuner i Frede-
riksborg amt og 7 kommuner i Roskilde amt. De betydelige forskelle i
skatteindtægter for kommunerne i området skyldes en kombination af for-
skelle i udskrivningsgrundlag og udskrivningsprocenter. Det kan således
nævnes, at Søllerød Kommune har landets højeste udskrivningsgrundlag pr.
indbygger. Selv med en forholdsvis lav udskrivningsprocent på 17,9 pct.
har kommunen alligevel også landets højeste skatteindtægter pr. indbygger.

Hørsholm Kommune har landets næsthøjeste udskrivningsgrundlag pr. ind-
bygger, men samtidig landets laveste udskrivningsprocent på 13,5 pct.
Kommunens samlede skatteindtægter bliver hermed kun lidt over gennem-
snittet for hovedstadsområdet. Til sammenligning kan nævnes, at Hvidovre
og Rødovre Kommuner har de højeste kommunale udskrivningsprocenter i
hovedstadsområdet, henholdsvis 21,4 og 21,0. På trods af de høje skattepro-
center bliver disse kommuners "egne" skatteindtægter alligevel lavere end
Hørsholms.

44 kommuner havde i 1980 skatteindtægter, der lå over landsgennemsnittet.
Heraf havde 3 kommuner indtægter der var mere end 50 pct. større end gen-
nemsnittet for alle landets kommuner. I 1995 er det 40 kommuner i hoved-
stadsområdet, der ligger over landsgennemsnittet, og 2 kommuner der har
indtægter, der ligger mere end 50 pct. over landsgennemsnittet.
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3.10.5. De amtskommunale skatteindtægter
Af hensyn til sammenligningen med de øvrige kommuner og amts-
kommuner er Københavns og Frederiksberg Kommuners skatteindtægter i
dette afsnit opdelt, således at 40 pct. henregnes til den amtskommunale del,
og 60 pct. henregnes til den primærkommunale del.

De samlede budgetterede skatteindtægter i 1995 for amtskommunerne er ca.
53,2 mia. kr. Det svarer til et landsgennemsnit på 10.206 kr. pr. indbygger.
Amtskommunerne i hovedstadsområdet har som primærkommunerne skat-
teindtægter, der ligger betydeligt over landsgennemsnittet. Tabel 3.10.9 vi-
ser udviklingen i de amtskommunale skatteindtægter pr. indbygger.

Gennemsnitsindtægterne for amtskommunerne i hovedstadsområdet ligger i
hele perioden betydeligt over gennemsnittet for amtskommunerne udenfor
hovedstadsområdet. I 1995 har amtskommunerne i hovedstadsområdet i
gennemsnit skatteindtægter på 12.991 kr. pr. indbygger, hvilket er ca. 4.000
kr. mere end amtskommunerne udenfor hovedstadsområdet. De højere skat-
teindtægter i hovedstadsområdet skyldes hovedsageligt det højere amts-
kommunale udskrivningsgrundlag i hovedstadsområdet.

Københavns og Frederiksberg Kommuner og Københavns Amtskommune
har i 1995 indtægter, der ligger over gennemsnittet for hovedstadsområdet,
mens Roskilde og Frederiksborg amtskommuner begge ligger under gen-
nemsnittet for hovedstadsområdets amter. Tabel 3.10.10 viser amtskommu-
nernes skatteindtægter pr. indbygger i forhold til landsgennemsnittet.
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For amtskommunerne under ét er der i løbet af perioden sket en tilnærmelse
til landsgennemsnittet. Fra at ligge 35 pct. over landsgennemsnittet i 1980,
har amtskommunerne i 1995 skatteindtægter, der ligger 27 pct. over lands-
gennemsnittet. Københavns og Frederiksberg kommuner har haft det største
fald i skatteindtægterne i løbet af perioden, set i forhold til landsgennem-
snittet.

3.10.6. De samlede amts- og primærkommunale skatteindtæg-
ters fordeling på skattetyper
Tabellerne 3.10.11 og 3.10.12 viser fordelingen af de samlede amts- og pri-
mærkommunale skatteindtægter pr. indbygger på indkomstskat, selskabs-
skat, grundskyld og øvrige skatter.
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Kommunerne og amtskommunerne i hovedstadsområdet under ét henter en
mindre andel af sine skatteindtægter på indkomstskat, men en større andel
af indtægterne på grundskyld i forhold til kommunerne uden for hoved-
stadsområdet. I absolutte tal udgør amtskommunernes og primærkommu-
nernes indtægter fra indkomstskat i hovedstadsområdet i gennemsnit
31.259 kr. pr. indbygger. Det er ca. 6.500 kr. mere i end amtskommunerne
og primærkommunerne udenfor hovedstadsområdet, og ca. 4.300 kr. mere
pr. indbygger end gennemsnittet for alle landets amts- og primærkom-
muner. Det fremgår desuden, at selskabsskat betyder væsentligt mere for
kommunerne i hovedstadsområdet end for kommunerne i resten af landet.
Indenfor hovedstadsområdet er det specielt Københavns Kommune og
kommunerne i Københavns amt, der har høje indtægter fra selskabsskat.
Herudover fremgår det, at Københavns Kommune og kommunerne i Kø-
benhavns og Frederiksborg amter har forholdsvis høje indtægter fra grund-
skyld.
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3.11. Tilskud og udligning

3.11.1. De primærkommunale indtægter fra tilskud og udligning
De samlede budgetterede primærkommunale indtægter fra tilskud og udlig-
ning er i 1995 ca. 22 mia. kr. Det svarer til et gennemsnit på 4.221 kr. pr.
indbygger.

Kommunerne i hovedstadsområdet modtager i hele perioden i gennemsnit
mindre i tilskud og udligning end landsgennemsnittet. Tabel 3.11.1 viser
udviklingen i kommunernes indtægter fra tilskud og udligning opgjort pr.
indbygger.

Kommunerne udenfor hovedstadsområdet har i hele perioden flere indtæg-
ter fra tilskud og udligning pr. indbygger end gennemsnittet for kommuner-
ne i hovedstadsområdet. I 1995 modtager en gennemsnitskommune i
hovedstadsområdet 3.071 kr. pr. indbygger i tilskud og udligning. Det er ca.
1.700 kr. mindre end kommunerne udenfor hovedstadsområdet, og ca.
1.200 kr. mindre end gennemsnittet for alle landets kommuner. Tabel
3.11.2 viser udviklingen i kommunernes indtægter fra tilskud og udligning
pr. indbygger i forhold til landsgennemsnittet.
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Københavns Kommune har i hele perioden indtægter fra tilskud og udlig-
ning, der ligger betydeligt over landsgennemsnittet. Det modsatte er tilfæl-
det for Frederiksberg Kommune og kommunerne i de tre hovedstadsamter.

I løbet af perioden er indtægterne fra tilskud og udligning blevet mindre for
kommunerne i hovedstadsområdet i forhold til landsgennemsnittet. For
kommunerne udenfor hovedstadsområdet er indtægterne fra tilskud og ud-
ligning derimod blevet større i forhold til landets kommuner under ét. For
de enkelte kommuner i hovedstadsområdet er der stor forskel på indtægter-
ne fra tilskud og udligning. Tabel 3.11.3 viser udviklingen i de enkelte
hovedstadskommuners indtægter fra tilskud og udligning.
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I 1995 har Ishøj Kommune med 10.743 kr. pr. indbygger de største indtæg-
ter fra tilskud og udligning i hovedstadsområdet. Søllerød Kommune, der
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må aflevere 8.271 kr. pr. indbygger, har i 1995 de største udgifter fra tilskud
og udligning af kommunerne i hovedstadsområdet.

I 1980 havde 23 af hovedstadsområdets kommuner indtægter, der lå over
landsgennemsnittet. Heraf havde 6 kommuner indtægter der var mere end
50 pct. større end landsgennemsnittet. I 1995 har 13 kommuner indtægter
over landsgennemsnittet. Heraf har 3 kommuner indtægter, der er mere end
50 pct. større end landsgennemsnittet. 12 kommuner i hovedstadsområdet
havde i 1995 nettoudgifter til tilskuds- og udligningsordningerne, mens alle
landets øvrige kommuner havde nettoindtægter fra ordningerne.

3.11.2. De amtskommunale indtægter fra tilskud og udligning
I 1995 er de samlede budgetterede indtægter fra tilskud og udligning 14,3
mia. kr. for landets amtskommuner. Dette svarer til et landsgennemsnit på
2.747 kr. pr. indbygger. Amtskommunerne i hovedstadsområdet har som
primærkommunerne i hele perioden indtægter fra tilskud og udligning, der
ligger under landsgennemsnittet. Tabel 3.11.4 viser udviklingen i amtskom-
munernes indtægter fra tilskud og udligning opgjort pr. indbygger.

Amtskommunerne i hovedstadsområdet har i 1995 i gennemsnit indtægter
på 1.908 kr. pr. indbygger fra tilskud og udligning, hvilket er ca. 1.250 kr.
lavere end gennemsnittet for amtskommunerne udenfor hovedstadsområdet,
og ca. 850 kr. mindre end landsgennemsnittet. Københavns Kommune lig-
ger betydeligt over gennemsnittet for amtskommunerne i hovedstadsområ
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det, mens Frederiksberg Kommune og hovedstadsområdets tre amts-
kommuner alle ligger under gennemsnittet for hovedstadsområdet. Tabel
3.11.5 viser udviklingen i amtskommunernes indtægter fra tilskud og udlig-
ning pr. indbygger i forhold til landsgennemsnittet.

For amtskommunerne i hovedstadsområdet ligger indtægterne i 1995 på
samme niveau som i 1980 i forhold til landsgennemsnittet. Dette skyldes
primært Københavns Kommune, hvis indtægter fra tilskud og udligning er
steget betydeligt i løbet af perioden.

3.12. Samlede kommunale og amtskommunale indtægter

3.12.1. De samlede primærkommunale indtægter
I dette afsnit er 60 pct. af Københavns og Frederiksberg Kommuners ind-
tægter fra skatter, tilskud og udligning henregnet til den primærkommunale
del, mens 40 pct. er henregnet til den amtskommunale del.

Primærkommunernes samlede budgetterede indtægter fra skatter, tilskud og
udligning er i 1995 ca. 122,8 mia. kr. Dette svarer til et landsgennemsnit på
23.537 kr. pr. indbygger. For kommunerne i hovedstadsområdet ligger de
samlede indtægter over landsgennemsnittet. Tabel 3.12.1 viser udviklingen
i de samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning opgjort pr. indbyg-
ger.
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De samlede indtægter for kommunerne i hovedstadsområdet ligger i hele
perioden over niveauet for kommunerne udenfor hovedstadsområdet. I
1995 er de samlede indtægter for en gennemsnitskommune i hovedstads-
området 25.390 kr. pr. indbygger. Dette er ca. 2.800 kr. over niveauet for
kommunerne udenfor hovedstadsområdet, og ca. 1.800 kr. over niveauet for
alle landets kommuner. Tabel 3.12.2 viser udviklingen i de samlede indtæg-
ter i forhold til landsgennemsnittet.
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Hovedstadskommunemes samlede indtægter nærmer sig i perioden lands-
gennemsnittet. Indtægterne for Københavns og Frederiksberg Kommuner
har været nogenlunde konstante i forhold til landsgennemsnittet i løbet af
perioden. For kommunerne i de tre hovedstadsamter er de samlede indtæg-
ter derimod faldet i løbet af perioden.

Udligningsordningerne betyder, at selv om Københavns Kommunes skatte-
indtægter lå under gennemsnittet for kommunerne i hovedstadsområdet,
ligger Københavns Kommunes samlede indtægter alligevel over gennem-
snittet for hovedstadsområdets kommuner. For de enkelte kommuner i ho-
vedstadsområdet er der betydelig forskel på de samlede indtægter. Tabel
3.12.3 viser udviklingen i de samlede indtægter fra skatter, tilskud og udlig-
ning pr. indbygger fordelt på kommunerne i hovedstadsområdet.
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I 1995 varierer de samlede indtægter mellem 30.998 kr. og 18.262 kr. pr.
indbygger for kommunerne i hovedstadsområdet, svarende til en forskel på
ca. 13.000 kr. pr. indbygger. Albertslund Kommune har de største indtæg-
ter, mens Lejre Kommune ligger lavest.
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34 af kommunerne i hovedstadsområdet havde i 1980 indtægter, der samlet
lå over landsgennemsnittet. I 1995 er denne andel reduceret til 14 kommu-
ner. Kun én kommune har i 1995 indtægter, der ligger mere end 20 pct.
over landsgennemsnittet.

Sammenlignes med udviklingen i hovedstadskommunernes skatteindtæg-
ter, har tilskuds- og udligningssystemerne medvirket til en betydelig udlig-
ning af hovedstadskommunernes indtægter i forhold til landsgennemsnittet.
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3.12.2. De samlede amtskommunale indtægter
Amtskommunerne budgetterer i 1995 med samlede indtægter fra skatter,
tilskud og udligning på 67,6 mia. kr., svarende til et landsgennemsnit på
12.953 kr. pr. indbygger.

De samlede amtskommunale indtægter i hovedstadsområdet ligger over
landsgennemsnittet. Tabel 3.12.4 viser udviklingen i amtskommunernes
samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning pr. indbygger.

Amtskommunerne i hovedstadsområdet har i hele perioden indtægter, der
ligger over niveauet for amtskommunerne udenfor hovedstadsområdet. I
1995 budgetterer amtskommunerne i hovedstadsområdet i gennemsnit med
indtægter på 14.820 kr. pr. indbygger. Tabel 3.12.5 viser udviklingen i
amtskommunernes samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning i for-
hold til landsgennemsnittet.

239



De samlede indtægter for amtskommunerne i hovedstadsområdet ligger i
1995 stort set på samme niveau som i 1980 i forhold til landsgennemsnittet.
For Københavns og Frederiksberg Kommuner og de enkelte amtskom-
muner i hovedstadsområdet har indtægterne ligeledes i hele perioden ligget
på et meget konstant niveau i forhold til landsgennemsnittet. Udviklingen i
Københavns og Frederiksberg Kommuners samlede indtægter viser, at til-
skuds- og udligningssystemerne i perioden har modvirket faldet i Køben-
havns og Frederiksberg Kommuners skatteindtægter i forhold til
landsgennemsnittet.

3.12.3. De samlede amts- og primærkommunale indtægter
De samlede budgetterede amts- og primærkommunale indtægter fra skatter,
tilskud og udligning er i 1995 ca. 190,3 mia. kr. Det svarer til en gennem-
snitsindtægt på 36.490 kr. pr. indbygger for landets kommuner og amts-
kommuner under ét. I hovedstadsområdet ligger de samlede amts- og
primærkommunale indtægter fra skatter, tilskud og udligning i hele perio-
den over landsgennemsnittet.

240



De samlede amts- og primærkommunale indtægter fra skatter, tilskud og
udligning for kommunerne og amtskommunerne i hovedstadsområdet lig-
ger i hele perioden 10-14 pct. over landsgennemsnittet.

I 1995 er de kommunale og amtskommunale indtægter i hovedstadsområdet
ca. 5.600 kr. højere pr. indbygger end de gennemsnitlige indtægter for kom-
munerne og amtskommunerne udenfor hovedstadsområdet. I tabel 3.12.7 er
udviklingen i de samlede amts- og primærkommunale indtægter pr. indbyg-
ger vist i forhold til landsgennemsnittet.

Københavns Kommunes samlede amts- og primærkommunale indtægter fra
skatter, tilskud og udligning ligger i hele perioden 23-26 pct. over landsgen-
nemsnittet.
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I tabellerne 3.12.8 og 3.12.9 er vist de samlede amts- og primærkommunale
indtægter pr. indbygger i 1995 fordelt på skatter, tilskud og udligning.

Amtskommunene og kommunerne i hovedstadsområdet har gennemsnitligt
højere skatteindtægter og lavere indtægter fra tilskud og udligning pr. ind-
bygger set i forhold til landsgennemsnittet. Det skal bemærkes, at skatteind-
tægterne pr. indbygger i Københavns Kommune ligger ca. 1.400 kr. under
hovedstadsgennemsnittet, mens indtægterne fra tilskud og udligning ligger
ca. 6.100 kr. over hovedstadsgennemsnittet. Resultatet er, at Københavns
Kommunes samlede indtægter fra skatter, tilskud og udligning pr. indbyg-
ger er ca. 4.700 kr. højere end hovedstadsgennemsnittet.
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Appendiks 1. Udenlandske statsborgere, fordelt på uden-
landske statsborgere fra 3. lande, asylansøgere, uden-
landske statsborgere fra EU, Norden og Nordamerika
samt udenlandske statsborgere i alt og kommunens fol-
ketal
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Appendiks 2. Kommuner i hele landet sorteret efter gen-
nemsnitlig bruttoindkomst 1992
Gennemsnitlig bruttoindkomst pr. skattepligtig fordelt på kommuner i
1992*: Kommuner i hovedstadsområdet
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Appendiks 3. Kommuner i hele landet sorteret efter fra-
drag 1992
Gennemsnitligt fradrag pr. skattepligtig fordelt på kommuner i 1992.*:
Kommuner i hovedstadsområdet
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Appendiks 4. Kommuner i hele landet sorteret efter gen-
nemsnitlig skattepligtig indkomst 1992
Gennemsnitlig skattepligtig indkomst pr. skattepligtig fordelt på kommuner
i 1992.*: Kommuner i hovedstadsområdet
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Appendiks 5. Datagrundlag til regressionsanalyse, hvor
udgifter til folkeskole pr. 7-16 årig er responsvariabel, og
andelen af tosprogede elever er forklarende variabel
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Resultat af regressionsanalyse, hvor udgifter til folkeskole pr. 7-16 årig
er responsvariabel, og andelen af tosprogede elever er forklarende
variabel

Regression Output:

Constant 39.504,30

Std Err of Y Est 2.640,52

R Squared 0,31

No. of Observations 50,00

Degrees of Freedom 48,00

X Coefficient(s) 243,37

Std Err of Coef. 52,15
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Appendiks 6. Datagrundlag til regressionsanalyse, hvor
boligsikring pr. indbygger er responsvariabel, og andelen
af almennyttigt boligbyggeri er forklarende variabel

261



Resultat af regressionsanalyse, hvor boligsikring pr. indbygger er re-
sponsvariabel, og andelen af almennyttigt boligbyggeri er forklarende
variabel

Regression Output:

Constant 117,48

Std Err of Y Est 69,92

R Squared 0,67

No. of Observations 50,00

Degrees of Freedom 48,00

X Coefficient(s) 5,77

Std Err of Coef. 0,58
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Appendiks 7. Datagrundlag til regressionsanalyse, hvor
boligydelse pr. indbygger er responsvariabel, og andelen
af personer på 67 år og derover samt andelen af almen-
nyttigt boligbyggeri er forklarende variabler
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Resultat af regressionsanalysen, hvor boligydelse pr. indbygger er re-
sponsvariabel, og andelen af personer på 67 år og derover samt andelen
af almennyttigt boligbyggeri er forklarende variabler

Regression Output:

Constant 29,04

Std Err of Y Est 51,25

R Squared 0,74

No. of Observations 50,00

Degrees of Freedom 47,00

X Coefficient^) 10,82 4,06

Std Err of Coef. 1,77 0,43
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Appendiks 8. Det kommunale budget- og regnskabssy-
stem

Hvor ingen anden kilde i afsnit 3 er anført, er tallene opgjort på baggrund af
Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem.

Bilaget giver en oversigt over hvilke funktioner i budget- og regnskabssy-
stemet, der danner baggrund for den statistisk beskrivelse af de enkelte
områder.

Primærkommunale udgifter

Udgifter til dagpleje og daginstitutioner for børn
1. Funktion 5.10, gr. 01, 02, 03, 04,09, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19
2. Funktion 5.11-14+ 5.19

Udgifter til fripladser
Funktion 5.10 gr. 1-4

Udgifter til nedsættelse af forældrebetalingen
Funktion 5.10 gr. 11-14

Udgifter til folkeskoler
Funktion 3.01-3.12 bortset fra funktionerne 3.05 og 3.10 gr. 04

Udgifter til fritidsforanstaltninger
1. Funktion 3.05
2. Funktion 3.10, gr. 04
3. Funktion 3.76
4. Funktion 5.10, gr. 05, 06, 15, 16
5. Funktion 5.15 og 5.16

Udgifter til ældre
1. Funktion 5.02
2. Funktion 5.03, gr. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 91, 92
3. Funktion 5,32 og 5.34-39
4. Funktion 5,80

Udgifter på de budgetgaranterede områder
1. Funktion 5.01
2. Funktion 5.04
3. Funktion 5.05
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4. Funktion 5.68
5. Funktion 5.98
6. Funktion 3.45

Udgifter til øvrige overførsler
1. Funktion 5.63
2. Funktion 5.71
3. Funktion 5.91
4. Funktion 5.92

Udgifter til sygedagpenge
Funktion 5.71

Udgifter til boligsikring
Funktion 5.91

Udgifter til boligydelse
Funktion 5.92

Primærkommunale indtægter

Skatteindtægter
Funktion 8.90-96

Indkomstskat
Funktion 8.90

Selskabsskat
Funktion 8.92

Grundskyld
Funktion 8.94

Øvrige skatter
1. Funktion 8.93
2. Funktion 8.95
3. Funktion 8.96

Tilskud og udligning
Funktion 8.80-86
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De amtskommunale udgifter

Udgifter til sygehuse
Funktion 4.01

Sygesikring
1. Funktion 5.70
2. Funktion 4.70

Gymnasier
Funktion 3.40-42

De amtskommunale indtægter
For de amtskommunale indtægter er anvendt de samme funktioner som for
primærkommunerne.
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Appendiks 9. Danmarks Statistiks afgrænsning af hoved-
stadsområdet

I det følgende er vist en oversigt over Danmarks Statistiks anvendelse af be-
grebet "hovedstadsområdet" i folketællinger og byopgørelser siden 1901.
Kilde: Danske byers folketal 1801-1981 af Christian Wichmann Matthie-
sen, Danmarks Statistik, 1985.

Folketællingerne 1901-60.
Indtil 1960 omfatter begrebet hovedstaden i statistisk henseende Køben-
havns og Frederiksberg Kommuner, og fra 1921 Gentofte Kommune.

Folketællingerne 1960-80.
Ved offentliggørelsen af folketællingen 1960 anvendtes for første gang be-
grebet hovedstadsområdet. Det omfatter Hovedstaden med forstæder og
omegnskommuner.

Den generelle definition af en forstadsbebyggelse er, at den skal være sam-
menhængende, af bymæssig karakter og danne en direkte fortsættelse af be-
byggelsen i en bykommune, således at der ikke er over 200 m. mellem de
nærmeste to huse i bykommune og forstadsbebyggelse. Der er ikke nogen
undergrænse for indbyggertallet.

Specielt for hovedstaden gælder, at hele befolkningen indenfor en forstads-
kommunes grænser antages at bo under bymæssige forhold, uanset at dele
af kommunen ikke opfylder kriterierne herfor. Kriterierne for at erklære en
kommune for forstadskommune til hovedstaden er ikke fastlagt, men af-
hænger af et skøn, der må anses at svare til det, der anlægges, når forstads-
bebyggelser opgøres.

Ved folketællingen i 1960 henregnedes følgende til hovedstadsområdet:

1. Hovedstaden: Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Gentofte
Sognekommune.
2. Forstadskommunerne omfattede sognekommunerne: Brøndbyvester-
Brøndbyøster, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Lyngby-Tårbæk,
Rødovre, Søllerød og Tårnby.
3. Omegnskommunerne omfattede sognekommunerne Birkerød og
Hørsholm.

Ved folketællingen i 1965 henregnedes følgende til hovedstadsområdet:
1. Hovedstaden: Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Gentofte
Sognekommune.
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2. Forstadskommunerne omfattede sognekommunerne i Københavns amts-
rådskreds (med undtagelse af Ledøje-Smørum, Sengeløse, og Torslunde-Is-
høj) samt Birkerød, Farum og Hørsholm sognekommuner.

Ved folketællingen i 1970 henregnedes følgende til hovedstadsområdet:
1. Københavns og Frederiksberg Kommuner
2. Kommunerne i Københavns amt (med undtagelse af Ledøje-Smørum,
Sengeløse, og Torslunde-Ishøj) samt Birkerød, Farum og Hørsholm
Kommuner.

Ved folketællingen i 1976 henregnedes følgende til hovedstadsområdet:
1. Københavns og Frederiksberg Kommuner
2. Kommunerne i Københavns amt (med undtagelse af Ledøje-Smørum og
Ishøj) samt Birkerød, Farum og Hørsholm Kommuner.

Ved byopgørelsen i 1979 henregnedes følgende til hovedstadsområdet:
1. Københavns og Frederiksberg Kommuner
2. Kommunerne i Københavns amt samt Allerød Birkerød, Farum, Fredens-
borg-Humlebæk, Hørsholm, Karlebo, Greve og Solrød Kommuner.

Afgrænsningen fra 1979 har været anvendt siden i Danmarks Statistiks
publikationer.
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