
Supplerende materiale 

Lokale styringsvilkårs betydning for kommunernes økonomiske styring – fungerer 

sanktionslovgivningen som brandtæppe eller ilttelt? 
 

Tabel S.1. Operationaliseringer og deskriptiv statistik 

Variabel Operationalisering Gns. Std.afv. Min Maks 

Driftsresultat pr. 

indbygger, budget 

Nettoindtægter fra skatter, generelle tilskud 

og udligning fratrukket nettorenteudgifter 

og skattefinansierede nettodriftsudgifter. 

Budgetdata. 

1621,67 1132,88 8316,81 7095,68 

Driftsresultat pr. 

indbygger, regnskab 

Som ovenfor men baseret på 

regnskabsdata. 

 

258,07 1221,78  2997,71 4620,87 

Indtægtsgrundlag pr. 

indb. 

Indtægter fra skatter, generelle tilskud og 

udligning/kommunens 

beskatningsniveau*100 (regnskabstal, i 

1000 kr.) 

224,23 20,34 189,62 298,48 

Δ indtægtsgrundlag i fht. 

året før pr. indb 

Ændring i indtægtsgrundlag (se ovenfor) 

fht. året før i kroner pr. indb (i 1000 kr.). f 

Databrud ved kommunalreformen betyder, 

at udviklingen fra 2006 til 2007 ikke kan 

beregnes. Det er antaget, at 

indtægtsgrundlaget for alle kommuner er 

uændret fra 2006 til 2007. 

5,959 9,881 -19,323 77,092 

Demografiske 

udgiftsbehov pr. indb. 

De af Indenrigsministeriet opgjorte 

demografiske udgiftsbehov i de enkelte år, 

med udgiftsbehovsvægte for 2010 anvendt 

for alle år og opregnet til 2014-priser (i 

1000 kr.) 

39,378 1,522 32,470 46,504 

Lille økommune 
Dummy for fem små økommuner: Læsø, 

Fanø, Samsø, Ærø og Langeland 
,0511 ,2203 0 1 

Indbyggertal (ln) 

Samlet indbyggertal. Målt ved den naturlige 

logaritme for at tage højde for en 

højreskæv fordeling og en antagelse om at 

eventuelle skalaeffekter aftager med 

stigende kommunestørrelse 

10,638 ,780 7,500 13,253 

Pct. ændring i 

indbyggertal 

Procentvis ændring i indbyggertallet i 

forhold til året før. Opgjort numerisk, så 

både fald og stigning i indbyggertallet 

indgår som positive værdier. 

,620 ,583 0 7,791 

Andel 

arbejderpartimandater  

Antal arbejderpartimandater (A, F, Ø) i 

procent af det samlede antal mandater i 

kommunalbestyrelsen  

44,599 13,399 9,091 78,947 

Partifragmentering 
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Hvor n=antal partier i kommunalbestyrelsen 

og x=partiets andel af mandater i 

kommunalbestyrelsen 

3,684 ,7623 1,92 6,784 

Sammenlagt Dummy for sammenlagt kommune ,674 ,469 0 1 

Under administration 
Under statslig administration mindst ¾ af 

året (dummy). Kilde: Indenrigsministeriet 
,0128 ,112 0 1 

Alle økonomiske variable opgjort i 2014-priser. N = 783.  



 

Tabel S.2. Regressionsanalyse af driftsresultat pr. indbygger 2007-2014 (2014 priser). Før/efter model og 
Interaktionsmodel  

 Før/efter model Interaktionsmodel 

 (1) (2) (3) (4) 

 Driftsresultat,  
Budget 

Driftsresultat,  
Regnskab 

Driftsresultat,  
Budget 

Driftsresultat,  
Regnskab 

Økonomiske grundvilkår     
Indtægtsgrundlag pr. indb. 12,75*** 13,17*** 11,94* 11,56 

 (4,79) (4,88) (6,73) (7,27) 

Δindtægtsgrundlag i fht. året før pr. indb. 47,16*** 72,55*** 59,95** 78,05*** 

 (9,75) (10,32) (26,66) (24,41) 

Demografiske udgiftsbehov pr. indbygger -245,33*** -227,13*** -233,75** -232,78** 

 (68,00) (83,52) (102,56) (108,34) 

Strukturelle grundvilkår     

Indbyggertal (ln) -692,07* -285,57 -510,21 -92,17 

 (414,50) (437,06) (380,29) (515,54) 

Lille økommune -110,14 16,48 -221,58 -27,00 
 (155,13) (184,19) (175,10) (206,19) 

Pct.ændring i indb.tal i fht. året før (numerisk) -78,24 -222,56** -40,45 -351,50*** 

 (121,18) (107,86) (138,98) (130,71) 

Politiske forhold     

Andel arbejderpartimandater -0,33 -3,94 12,19 4,84 

 (6,81) (7,63) (7,79) (9,65) 

Partifragmentering 79,24 111,40 20,43 63,36 

 (84,38) (102,30) (104,22) (125,63) 

Kontrolvariable     
Sammenlagt 309,07 -53,85 436,30 -61,13 

 (236,76) (252,66) (312,81) (334,61) 

Under administration 164,38 281,26* 250,08 544,49*** 

 (173,24) (151,70) (213,26) (200,81) 

Før/efter sanktionsregime (SR)      

Efter sanktionsregime (dummy) 230,07** 1539,83*** 316,96 2882,95 

 (109,46) (127,42) (6,552,54) (5,916,05) 

Interaktioner     

Indtægtsgrundlag*SR   0,37 -0,12 

   (7,83) (7,37) 
Δindtægtsgrundlag*SR   -26,29 -10,46 

   (31,68) (31,40) 

Demografiske udgiftsbehov*SR   -30,12 -24,20 

   (122,68) (110,22) 

Lille økommune*SR   -387,00 -575,59 

   (628,96) (655,15) 

Indbyggertal (ln)*SR   203,04 5,44 

   (204,79) (198,52) 

Pct.ændring i indb.tal i fht. året før (numerisk)*SR   -45,24 401,34** 
   (187,72) (175,18) 

Andel arbejderpartimandater*SR   -27,09*** -20,17** 

   (7,46) (8,74) 

Partifragmentering*SR   103,92 75,36 

   (117,66) (142,60) 

Sammenlagt*SR   -283,53 68,16 

   (319,33) (289,22) 

Under administration*SR   -281,34 -773,26*** 

   (198,89) (289,87) 

Konstant 8943,99** 6673,14 9352,17* 7550,57 
 (3,538,57) (4,145,27) (5,374,82) (5,709,08) 

     

Observationer 783 783 783 783 

Adj. R2 0,190 0,403 0,209 0,407 

max VIF 2,587 2,587 3176 3176 

Robuste standardfejl i parenteser (klyngekorrigeret på kommuneniveau). 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 


