DAGSORDEN

•

Præsentation af notat

•

Sagens juridiske kerne

•

Det videre forløb og processen
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HOVEDKONKLUSIONER

•

Vores hovedvurderinger:
•
•

•

Kriterierne for udligning er udmøntet i strid med loven
Ministeriet har ikke undersøgt og reageret på henvendelser

Analyse:
•
•
•
•
•

Der er retspraksis for, at domstolene kan tage stilling til sådanne sager
Det er generelt svære sager
Netop denne sag vil være ny og principiel
Juridisk set vil der kunne være grundlag for et erstatningskrav
Krav udbetalt før 2017 vil være forældede
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SAGENS KERNE

•

Er bekendtgørelserne om kommunal udligning udmøntet i overensstemmelse med loven?

•

Kan ”uden uddannelse” fortolkes som ”uoplyst uddannelse”?

•

Har ministeriet pligt til at reagere, når kommuner gør opmærksom på problemet?
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UDLIGNINGSLOVEN

§ 5, stk. 2. En kommunes socioøkonomiske indeks efter stk. 1 beregnes som forholdet mellem
henholdsvis summen af kommunens vægtede andele af følgende kriterier i hele landet og
kommunens andel af indbyggertallet i hele landet:
2. antallet af 25-49-årige uden erhvervsuddannelse med en andel på 16 pct.,
…
6. antallet af børn i familier, hvor forsørgerne har lav uddannelse og ikke er studerende, med
en vægt på 8 pct. …
§ 31. Økonomi- og indenrigsministeren fastsætter regler om beregningen og opgørelsen af
kommunernes udgiftsbehov, jf. §§ 3-5 og 8-10, herunder fastsættelsen af afgrænsningen af de
aldersgrupper, der indgår ved beregning af det aldersbestemte udgiftsbehov efter § 4, nr. 1, og
§ 9, nr. 1. Der fastsættes endvidere regler for, på hvilket tidspunkt datagrundlaget opgøres.
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BEKENDTGØRELSE (FX 2016):

§ 8 Ved opgørelsen af socioøkonomiske udgiftsbehov i henhold til §§ 5 og 10 i lov om
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, opgøres kriterier på følgende måde:
…2) Antallet af personer uden erhvervsuddannelse opgøres som antallet af 25-49-årige, der på
optællingstidspunktet ikke har afsluttet længerevarende uddannelse end grundskole eller har
uoplyst uddannelse. Populationen opgøres af Danmarks Statistik pr. 1. januar et år forud for
beregningsåret med uddannelsesoplysninger pr. 1. oktober to år før beregningsåret. Ved
opgørelsen henregnes personer, der er bopælsregistreret i kommunen, til folketallet i
kommunen.
6) Antallet af børn i familier, hvor forsørgerne har lav uddannelse og ikke er studerende,
opgøres ud fra en af Danmarks Statistik foretaget opgørelse af antal børn mellem 0 og 16 år pr.
1. januar i året før beregningsåret i familier, hvor den højeste fuldførte uddannelse pr. 1.
oktober to år før beregningsåret for forsørgerne er grundskole eller uoplyst, og forsørgerne
ikke er studerende. Familien opgøres efter Danmarks Statistiks E-familie-begreb. Ved
opgørelsen henregnes børn, der er bopælsregistreret i kommunen, til folketallet i kommunen.
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ANBEFALINGER

•

Der er efter vores opfattelse tale om fortolkningsspørgsmål, som egner sig til
domstolsprøvelse

•

Ministeriet har ikke undersøgt sagen og ikke reageret på henvendelser fra kommuner

•

Hvis der rejses krav mod ministeriet/staten:
•
•

•

Der bør udtages prøvesager
Der bør søges suspensionsaftaler for øvrige sager

Tidsperspektiv:
•
•

Sagsanlæg bør rejses senest juni 2019 (af hensyn til forældelse)
Beslutning om sagsanlæg skal ske senest 1. april 2019 (af hensyn til udfærdigelse af
stævning)
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ANSVARLIGE

Anker Laden-Andersen

Birgitte Pedersen

Sten Bønsing

Advokat (H), Partner

Advokat (H), Partner

PH.D., Videnjurist

Har erfaring med store
retssager, bl.a. ved Højesteret.

Birgitte Pedersen arbejder
hovedsageligt med proces og
har stor erfaring i at møde ved
domstolene, herunder ved
Landsretterne og Højesteret.

Sten Bønsing rådgiver særligt
inden for Forvaltningsret
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