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Kommunerne ejer knap 8 ud af 10 af alle offent-
ligt ejede bygninger i Danmark, men i modsæt-
ning til staten og regionerne skal de overholde 
bureaukratiske regler, før de må sætte solceller 
på dem. Det bør laves om, lyder det samstem-
mende fra borgmester, KL og SF, men regeringen 
tøver.

Tagene på skoler, idrætshaller og rådhuse over hele landet kunne 
potentielt set hver dag producere grøn strøm fra solceller, men 
der bliver ikke sat nogen op i disse år. Potentialet er ellers stort, 
for kommunerne er med stor afstand landets største offentlige 
bygningsejer. De råder over hele 82 procent af de knap 17.800 
bygninger med et grundplan på mindst 500 kvadratmeter, som 
er den størrelse, hvor det for alvor giver mening at opsætte sol-
celleanlæg, mens staten ejer 11 procent og regionerne 7 procent.
 I årene 2010 til 2013 gik det rigtig hurtigt med at opsætte 
solceller i kommunerne, og for eksempel blev antallet næsten 
fordoblet fra 440 i 2012 til 821 i 2013. Men siden 2013 er op-
sætningen af nye solcelleanlæg gået langsommere og langsom-
mere, og i hele 2019 blev der ifølge tal fra Energistyrelsen ikke 

opsat et eneste nyt kommunalt ejet solcelleanlæg. Det på trods 
af at produktionen af solenergi skal tidobles inden 2030 ifølge 
Klimapartnerskabet for energi og forsyningssektoren. 
 Årsagen er, at kommunerne siden 2013 i modsætning til 
stat og regioner har skullet leve op til særregler, som betyder, at 
anlæggene skal drives som forsyningsvirksomheder og sælge 
strømmen til de bygninger, de sidder på. Det betyder, at der skal 
betales moms og elafgifter til staten og regninger til revisorer, 
lige som der skal etableres en bestyrelse og håndteres det papir-
arbejde, som det kræver at drive en virksomhed.
 Det vækker stor frustration hos borgmester Ole Vive (V) i 
Faxe Kommune, hvor man har 13 anlæg opsat, hvoraf et ikke 
engang er sluttet til, fordi kommunen ikke har kunnet få det 
lovliggjort efter de nuværende regler.
 »Vi vil bare gerne producere noget grøn strøm de steder, hvor 
vi har mulighed for det, uden at det bliver et bureaukratisk mare-
ridt. Men reglerne har betydet, at vi helt har droppet at lave nye 
anlæg de senere år, og vi kræver ikke særbehandling, det eneste, 
vi beder om, er at få nøjagtig de samme betingelser som regioner 
og staten. Vi er jo alle en del af det offentlige,« siger Ole Vive.
 Hvis reglerne ensrettes, er potentialet for grøn strøm i kom-
munerne stort. I SustainSolutions, som administrerer pensions-
selskabet PKA’s grønne energifond, der er blandt de største 
danske investorer inden for energirenoveringer via øget brug af 
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solceller, har man lavet, hvad de selv kalder en konservativ bereg-
ning for, hvor meget grøn strøm der ville kunne produceres på 
kommunale tage. De har kun medtaget bygninger på mindst 500 
kvadratmeter og lagt til grund, at kun en tredjedel af det samlede 
areal kan bruges. Alligevel kommer de frem til, at anlæggene vil 
kunne producere 880.200 megawatttimer hvert år, hvilket svarer 
til en årlig CO2-reduktion på cirka 175.000 tons, eller det samme 
som ca. 40.000 flyrejser til og fra Thailand.
 »Selv med den her relativt konservative beregning viser der 
sig et potentiale for grøn energi, som vi simpelthen ikke kan 
sidde overhørig som samfund. Alle er enige om, at vi skal elek-
trificere det danske samfund, og vi får behov for al den grønne 
energi, vi kan producere – også den på tagene. Vi kan ikke dække 
behovet ved store anlæg på jorden,« siger Jesper Steen, der er 
Energidirektør i SustainSolutions.
 Han peger på en anden stor fordel ved de kommunale tage. 
»Den helt store fordel er, at man på relativt kort tid ville kunne 
sætte solcelleanlæg på mange af de her tage, mens alene pro-
jekteringen af markanlæg let tager 3-5 år. Og de anlæg møder 
meget ofte også stor borgermodstand, fordi de fylder i land-
skabet, mens færre generes af solceller på et fladt paptag på en 
kommunal bygning,« siger Jesper Steen.
 I Faxe Kommune er borgmester Ole Vive sikker på, at man 
ville sætte nogle flere solceller op, hvis man finder på en model, 

hvor bureaukratiet bliver mindsket, og økonomien hænger sam-
men.
 »Så ville vi ikke fravælge solceller helt automatisk. Når vi har 
bygninger, hvor vi skal tagrenovere, vil vi tænke solceller ind. Det 
gør vi ikke i dag, fordi det slet ikke kan betale sig. Vi kører ikke en 
hardcore økonomisk betragtning om, at alle grønne tiltag altid 
skal kunne betale sig på sidste decimal, men vi har jo en forplig-
telse til at passe på borgernes penge, og så hænger det simpelt-
hen bare ikke sammen, som det er i dag,« siger Ole Vive.

Det handler om afgiften
Alligevel er der ikke udsigt til, at regeringen vil åbne for kom-
munerne i den kommende tid, og det handler om, hvor man får 
mest for pengene. Det siger Socialdemokratiets klimaordfører 
Anne Paulin.
 »Vores vurdering er, at det ikke vil være en god samfundsøko-
nomisk investering. Hvis vi sammenligner den støtte, som man 
indirekte ville få i kommunerne, hvis de ikke skulle betale afgifter 
af solcellestrømmen, med den støtte, som private opstillere får, så 
ville det være en ulige konkurrence. Vi får mere grøn strøm og mere 
grøn omstilling for pengene ved at opstille vindmøller og solcelle-
anlæg på den måde, vi gør i dag gennem udbud,« siger Anne Paulin. 
 Som forklaring på, hvorfor det så kun er kommunerne, der 
skal være underlagt reglerne, henviser Anne Paulin til, at regio-
nerne driver sygehuse, der skal kunne fungere under nedbrud 
af strømnettet. De har lov til at have nødgeneratorer stående 
og må derfor også gerne benytte evt. strøm fra solceller uden at 
skulle købe det. 4

Udvikling i kommunalt ejede solcelleanlæg 2010-2020 
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 »Det giver god mening for regionerne, og der er jo også 
nogle kritiske funktioner i staten, uden at jeg har læst mig dybt 
ned i, hvad de principielle overvejelser var, dengang man lavede 
elforsyningsloven,« siger Anne Paulin. 
 Til det siger formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg, 
Jacob Bjerregaard:
 »Jeg mener nu også, at der er masser af kritiske funktioner i 
kommunerne, og helt generelt mener jeg, at den her regel er et 
urimeligt benspænd for, at kommunerne kan bidrage med en 
oplagt lokal klimaindsats. Hvis vi skal forebygge klimaforandrin-
gerne, er en massiv udbygning af vedvarende energi nødvendig, 
og kommunale solceller er både et billigt og et hurtigt bidrag. 
Sådan som regeringen lige nu har skruet reglerne sammen, 
sætter det alt i stå, og samtidig er det svært at få sat vindmøller 
op på landjorden på grund af borgermodstand. Det gavner ikke 
klimaet, « siger Jacob Bjerregaard.
 SF’s klimaordfører Signe Munk er enig i, at reglerne bør laves 
om.
 »Det giver ikke mening, at man har et forskelligt regelsæt for 
stat, regioner og kommuner, så der er brug for en harmonisering af 
det område. Og jeg synes sagtens, at der særligt for de meget store 

tage kan være fornuft i, at man får udnyttet det og sat solceller op. 
Derfor er det problematisk, at staten og Folketinget i øjeblikket 
totalt er bagstopper på det område. Både når det handler om nye 
investeringer og de eksisterende anlæg,« siger Signe Munk.
 I SF har man i sit eget klimaudspil foreslået, at kommunerne 
fremover skal kunne placere solceller på kommunale bygnin-
ger uden noget krav om at oprette et særskilt selskab, men til 
gengæld betale fuld elafgift for al el, der produceres, idet der 
gives en støtte på fx 15-20 øre pr. kilowatttime, som solcellerne 
producerer.

Snubletråde for grøn omstilling
I Klimarådets seneste rapport lægges der vægt på, at det of-
fentlige går forrest i den grønne omstilling. Men det er ikke det 
billede, man efterlades med i sagen om kommunernes mulighed 
for at sætte solceller op, mener Jacob Bjerregaard.
 »Vi står med en situation, hvor en del af det offentlige rigtig 
gerne vil gå forrest i den grønne omstilling, men holdes tilbage 
af en anden del af det offentlige. Det sender forkerte signaler til 
danskerne og kan give et billede af, at den grønne omstilling ikke 
er så vigtig, som den i virkeligheden er,« siger Jacob Bjerregaard.
Klimaordfører Anne Paulin (S) anerkender, at det udefra ser lidt 
rodet ud, men står alligevel fast.
 »Det, der får den her historie om de kommunale solceller til at 
se lidt dum ud, er, at folk instinktivt tænker, at det vil være godt at 
gøre. Men under toppen af isbjerget ligger der alle de her overve-
jelser omkring, hvordan vi gør det her på den samfundsøkonomisk 
mest effektive måde. Men det er klart, at hvis man ikke er inde i de 
komplekse afgiftsovervejelser og vurderinger af, hvordan vi kan få 
den grønne energi billigst muligt, så kan jeg godt forstå, hvis der er 
nogen, der synes, at det virker lidt sjovt,« siger Anne Paulin.
 Fra det parlamentariske grundlag i SF er tonen dog en lidt 
anden.
»Lige nu har Christiansborg lagt rigtig mange snubletråde ud for 
kommunernes grønne omstilling, hvor de her bureaukratiske 
krav til solcelleanlæggene er et af dem. Jeg synes, at regeringen 
er for langsom til at få fjernet de benspænd,« siger Signe Munk. 

Antal statsejede bygninger efter anvendelse - Top 10 
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Udgifterne til voksne med handicap og psyki-
ske sygdomme er på bare et år steget med 700 
millioner kroner. Samtidig fortsætter antallet af 
personer med en psykiatrisk diagnose ifølge en 
ny Momentum-analyse med at stige. I Danske 
Handicaporganisationer efterlyser man bevillin-
ger, der følger med antallet af brugere, og ud-
fordringerne med at få økonomien til at hænge 
sammen bliver da også et vigtigt tema i økono-
miforhandlingerne med regeringen, lyder det fra 
KL’s formand. 

Stor stigning i udgifterne til voksne 
med handicap og psykisk sygdom
Af Jens Baes-Jørgensen, jjr@kl.dk

Økonomi

På bare et år er kommunernes udgifter til voksne med handicap 
og psykisk sygdom steget med 700 millioner kroner, så man 
i 2019 brugte 34,2 milliarder kroner på området. Det viser en 
gennemgang af de kommunale regnskaber, Momentum har 
foretaget.
 Roskilde Kommune er en af de kommuner, der mærker 
udfordringerne med at få økonomien til at hænge sammen på 
området. Her har man i 2020 øget budgettet med 35 millioner 
kroner svarende til det merforbrug, man havde i 2019. Udviklin-
gen skyldes ifølge direktør for Social, Job og Sundhed i Roskilde 
Kommune, Mette Heidemann, især en markant stigning i antallet 
af personer, der får en psykiatrisk diagnose.
 »Vi ser især en stor tilgang af unge med forskellige former for 
diagnoser, og det er det, der presser vores økonomi allermest. 
Flere bliver diagnosticeret som børn eller unge og har fortsat 
behov for hjælp som voksne, men der kommer samtidig også 
flere, som får en eller anden form for sindslidelse eller psykisk 
sårbarhed, når de er færdige med deres ungdomsuddannelse 
eller skal i gang med voksenlivet. Samtidig har de oftere flere 
forskellige problemer så som psykiske problemer og et misbrug 
samtidig,« forklarer Mette Heidemann.

 Nye tal viser da også, at antallet af voksne med en psykiatrisk 
diagnose fortsat stiger. Fra 2018 til 2019 er der således kommet 
over 6.000 flere. Dermed har 248.467 18+-årige en psykiatrisk 
diagnose, mens det kun var 197.946 i 2013.
 Kurt Houlberg, professor i kommunaløkonomi ved VIVE – Det 
Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, er ikke over-
rasket over, at udgifterne til voksne med handicap og psykisk 
sygdom er et af de kommunale områder, der er steget mest. Han 
gør det samtidig klart, at kommunerne også må regne med en 
fortsat øget efterspørgsel på området i de kommende år.
 »Antallet af psykiatriske diagnoser har især været stigende i 
børne- og ungdomsgrupperne, og de begynder  nu at blive en 
del af voksenområdet, samtidig med at der er relativt flere unge 
mennesker og yngre voksne, som bliver diagnosticeret. Så der vil 
både nu og fremadrettet være en del af disse borgere, der vil få 
brug for en kommunal indsats,« siger Kurt Houlberg.
 Han pointerer, at vi samtidig ser en glædelig udvikling, hvor 
flere med et handicap som for eksempel Downs Syndrom lever 
længere. Men økonomisk betyder det så også, at de har behov 
for støtte igennem længere tid end tidligere.
 Det er især iblandt de yngre, der er sket en stigning i andel 
af personer med en psykiatrisk diagnose. I 2014 var det 67 ud af 
1.000 15-17-årige, der havde en psykiatrisk diagnose, mens det 
var steget til 88 i 2019. For de 18-39-årige er det steget fra 68 til 
83, mens stigningen for de 40-64-årige har været fra 42 til 47. For 
de 65+-årige har antallet stået stille på 22.

Økonomisk udfordring i mange kommuner
I Danske Handicaporganisationer er formand Thorkild Olesen 
glad for, at der bliver brugt flere penge på området, men efterly-
ser alligevel, at der bliver afsat flere penge, så økonomien følger 
med udviklingen i antallet af personer, der har brug for hjælp.
 »Vi har igennem mange år oplevet, at området er blevet 
udsultet. I forbindelse med finanskrisen blev der lavet en hård 
opbremsning, hvor udfordringerne skulle håndteres inden for 
den økonomiske ramme, der er. Så selv om mange flere har fået 
brug for hjælp, så er pengene ikke fulgt med, og der er derved 
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blevet færre penge per person. Det skal der rettes op på,« siger 
Thorkild Olesen.
 Han opfordrer derfor regeringen til, at man i økonomifor-
handlingerne med kommunerne finder ekstra penge til handi-
cap- og psykiatriområdet.
 »Jeg kan se, at den politiske intention i udligningsreformen er, 
at der skal komme velfærd til hele landet også på handicapom-
rådet. Jeg håber, det bliver fulgt op med ekstra penge til området 
i økonomiforhandlingerne. Samtidig er man også nødt til at se 
på budgetlovens restriktioner og kommunernes serviceramme, 
hvis det for alvor skal batte. For det nytter jo ikke, at man giver 
penge ud, hvis kommunerne ikke må bruge dem,« siger Thorkild 
Olesen.
 I KL er formand Jacob Bundsgaard også meget opmærksom 
på udviklingen og understreger, at det bliver et vigtigt punkt i 
økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen om kommu-
nernes økonomi for 2021.

 »Det er bekymrende, at vi i disse år ser en stor stigning i antal-
let af borgere, der har det så dårligt, at de har brug for hjælp. Der 
er ingen tvivl om, at de svageste borgere i vores samfund skal 
have den rette hjælp. Men vi må også sige, at udgifterne sætter 
kommunerne landet over under pres, selv om der bliver prio-
riteret meget skarpt på området. Det er en uholdbar situation, 
og det ser jo desværre ikke ud til, at færre vil få brug for hjælp 
fremover,« siger Jacob Bundsgaard.
 Han lægger derfor op til en drøftelse af, om de nuværende 
rammer og redskaber er de rette i forhold til at kunne leve op til 
de forventninger, der er til indsatserne på handicap- og psykiatri-
området.
 Ifølge professor Kurt Houlberg bliver det også nødvendigt 
at diskutere, hvilket serviceniveau man både nationalt og lokalt 
ønsker at tilbyde på området, da psykiatri- og handicapområdet 
ikke er det eneste område, der oplever et øget pres i disse år.
 »Det er en svær økonomisk prioritering, som også spiller ind 
på økonomiforhandlingerne. Hvordan vil man prioritere det i for-
hold til serviceniveauet på andre områder, hvor der også er øn-
sker og behov. For det gælder både dette og andre områder som 
ældreområdet, at selv om der bliver brugt flere penge samlet set, 
så er der også flere borgere, der har behov for at få del i de tilbud, 
der er på det pågældende område,« siger Kurt Houlberg.

Skift i tankegang
Tager man de økonomiske briller på, er handicap- og psykiatri-
området, sværere at forudsige og styre end andre velfærdsområ-
der, forklarer Kurt Houlberg.
 »Det skyldes blandt andet, at der er relativt færre personer, 
der modtager tilbud, og der er relativt dyrere enkeltsager. Enkelte 
personer betyder derfor meget mere på det her område end på 
de klassiske store velfærdsområder som folkeskole, dagtilbud og 
ældreområdet.«
 Han påpeger, at man derfor i en økonomisk styringsmæssig 
sammenhæng skal være påpasselig med at have en visitations-
praksis, hvor det, at man har en bestemt diagnose, automatisk 
udløser en bestemt form for indsats med en bestemt kvalitet.

MOMENTUM 8 - 19. MAJ 2020 - 5

4

Udvikling i antal 18+årige med en psykiatrisk diagnose 

Note: Antal 18+årige personer (unikke), der pr. 1. januar i opgørelsesåret er registreret 
med en psykiatrisk diagnose i hospitalspsykiatrien i løbet af de foregående fem år. Alder 
pr. 1. januar.

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Sundhedsdatastyrel-
sen og Danmarks Statistik.
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 En omfattende analyse fra sidste år viser, at der fra 2015 til 
2018 skete en stigning i antallet af 18+-årige, der bor i et botilbud 
eller modtager socialpædagogisk støtte fra 59.000 til 64.000. Og 
dykker man længere ned i regnskabstallene, så er botilbud og 
socialpædagogisk støtte da også områder, der er steget mest fra 
2018 til 2019.
 I Roskilde Kommune har man ifølge direktør for Social, Job 
og Sundhed, Mette Heidemann, fokus på, hvordan de udvikler 
støtteapparatet og tankegangen i forhold til den enkelte bedst 
muligt. Det gælder ikke mindst i forhold til de unge med en psy-
kisk sygdom.
 »Hvis vi forlænger verden med brædder, så kommer vi til 
at tilføre området vanvittigt mange penge. Folk skal have den 
hjælp, de har brug for, men man skal også turde differentiere. 
Nogle kan reelt ikke klare sig selv, andre har måske kun behov 
for hjælp i en periode, mens andre mere har brug for hjælp til, 
hvordan de kommer til at bo i deres liv,« siger Mette Heidemann 
og uddyber:
 »Det kan være en 25-årig, der er mislykket med et par uddan-
nelser, er dårlig til at styre sin økonomi, ikke har lært at lave mad 
etc. og derfor pludselig står med håret i postkassen. Så kan tingene 
godt ramle sammen, og man kan blive ramt psykisk. Der har svaret 
traditionelt i systemet været, at så visiterer vi dig til et midlertidigt 
botilbud eller sørger for, at du får noget støtte derhjemme, men 
det vil vi gerne forsøge at bryde. For helt reelt er der jo meget få 
unge mennesker, der har lyst til at blive klientliggjort,«

 Man arbejder derfor blandt andet med en ny måde at møde 
de unge på, som man i øjeblikket kalder ungehøjskolen, da tan-
ken er, at man kan være der i eksempelvis 3, 6 eller 12 måneder, 
men lagt an på en sådan måde, at man ikke er visiteret til et mid-
lertidigt botilbud, som man ofte får rigtig svært ved at komme 
hjem fra.
 Som et led i den nye tilgang har man lavet et åbent rådgiv-
ningstilbud.
 »Det åbnede for halvandet år siden, og allerede nu har vi 
haft 5.000 henvendelser, så der er i hvert fald rigtig mange, som 
gerne vil have hjælp til noget. Men de vil ikke nødvendigvis ind i 
et kommunalt støtteforløb, som de måske heller ikke har behov 
for,« siger Mette Heidemann.
 For KL-formand Jacob Bundsgaard er der heller ingen tvivl 
om, at det er en kontinuerlig opgave at optimere tilbuddene på 
handicap- og psykiatriområdet, så det understøtter livskvaliteten 
for den enkelte bedst muligt.
 »Det er et meget differentieret område, som kalder på 
mange forskellige løsninger. Vi har allerede i dag et stort fokus 
på forebyggelse, rehabilitering og tidlige og sammenhængende 
indsatser, så vi der, hvor det er muligt, får taget problemerne i 
opløbet eller i videst muligt omfang giver dem støtte til at kunne 
klare deres eget liv. Det kan være i forhold til de unge med psyki-
ske vanskeligheder, som vi måske ved at yde hjælp og støtte i en 
periode kan få tilbage og klare sig selv,« siger Jacob Bundsgaard.

Antal personer med minimum én psykiatrisk diagnose per 1.000 personer, fordelt på 
aldersgrupper 

Note: Antal personer (unikke), der pr. 1. januar i opgørelsesåret er registreret med en psy-
kiatrisk diagnose i hospitalspsykiatrien i løbet af de foregående fem år. Alder pr. 1. januar.

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Sundhedsdatastyrel-
sen og Danmarks Statistik.
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Udvikling i antal personer der bor i botilbud eller modtager socialpædagogisk støtte, 
2015-2018 (Helårsmodtager) 

Note: Omfatter antallet af 18+årige helårsmodtagere, der bor på et botilbud og/eller får 
socialpædagogisk støtte efter § 85, 105, 107 eller 108.

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Stistik på 
37 kommuner, hvorefter der er opregnet til landsplan og afrundet til nærmeste 25.
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