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1. SAMMENFATNING
Da kommunaldirektørkredsen modtog sidste års nøgletalsrapport i benchmarkingsamarbejdet, blev
rammerne for den nye nøgletalsrapport justeret. Rapporten i 2015 skulle indeholde de seneste regnskabstal
og præsentere nøgletal, der kan fortælle om sektorområdernes produktivitet og effektivitet. Fagområderne
skulle inddrages i formuleringen af indikatorer som kunne belyse effekten af indsatserne, og endelig skulle
nøgletallene primært hentes i det Fælleskommunale Ledelsesinformationssystem, FLIS.
Disse nye rammer er i overensstemmelse med kommunernes oplevelse af, at der stilles større krav til den
dokumenterede effekt og omkostningseffektivitet i ydelserne.
I denne nøgletalsrapport sammenlignes økonomi- og aktivitetsnøgletal indenfor seks sektorområder.
Arbejdet har bl.a. resulteret i en række relevante og interessante indikatorer for produktivitet og effektivitet
på de sektorområder, som er blevet analyseret. Det er tilstræbt at udarbejde sektorkapitlerne i samarbejde
med de respektive fagforvaltninger, hvilket betyder, at der har været en drøftelse af, om analyserne også er
relevante for fagfolkene. Det har givet et udbytte i forhold til at kvalificere analyserne. Som eksempler på
indikatorer kan nævnes:


Andel af børn med sen overflytning fra dagtilbud til skole. Indikatoren er udtryk for dagtilbuddenes
evne til at forberede børnene til skolestart og dermed en effekt af dagtilbuddenes aktiviteter.



Inklusionsprocenten i folkeskolen, der viser folkeskolens evne til at inkludere eleverne i de
almindelige klasser. Herved måles effekten i forhold til den nationale målsætning om, at 95 pct. af
eleverne skal være inkluderet i almenskolen i 2015.



Andel elever i folkeskolen, som efter 9. klasse ikke er vurderet parat til en ungdomsuddannelse.
Indikatoren er et udtryk for, hvor godt kommunerne lever op til målsætningen om at gøre de unge
parate til uddannelse og job.



Andelen af unge som var anbragt uden for hjemmet i 2013, men som ikke er anbragt i 2014, som er
en indikation for kommunernes succes for at hjemtage børn til egne tilbud.



Voksne handicappede, der anbringes på botilbud, i forhold til voksne handicappede, der modtager
socialpædagogisk støtte. Dette forhold indikerer kommunernes produktivitet på området, da der er
færre udgifter forbundet med den socialpædagogiske støtte.



Visiterede timer til førstegangsmodtagere af hjemmehjælp, sammenlignet med tildelte timer året
efter. Indikatoren kan udtrykke om kommunens rehabiliterende indsats på ældreområdet har en
effekt.

Udover at arbejde med begreberne produktivitet og effektivitet har denne nøgletalsrapport også været en
øvebane i forhold til at anvende FLIS-nøgletal inden for de enkelte sektorområder, hvor fagdata er til
rådighed i FLIS.
FLIS har dækket en væsentlig del af rapportens databehov. Dog leverer FLIS ikke tal for kommunernes
udgiftsbehov, der tidligere har haft en central rolle i nøgletalsrapporten. Data, som ikke kunne hentes i FLIS
er hentet hos andre offentlige kilder.
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Fordelen ved FLIS er, at analyserne er langt mere opdaterede end tidligere og at der er mulighed for på en
nem måde at koble økonomi og aktivitet på en ny måde. Imidlertid er datakvaliteten i FLIS mangelfuld og
mangler og det er forbundet med tekniske udfordringer, at trække ikke-foruddefinerede nøgletal.
Værdien af årets udarbejdelse af nøgletalsrapporten er primært de opnåede erfaringer i forhold til dels at
sammenkoble økonomi- og aktivitetstal og anvende effektindikatorer, dels brugen af FLIS til understøttelse
af fagområdernes styringsbehov.
Det skal understreges, at data fra fagsystemerne i FLIS ikke er endelig validerede, hvorfor rapportens
analyser skal tages med forbehold.
Nøgletallene og de identificerede indikatorer er derfor mere undrings- og retningsgivende end
handlingsangivende. Det fremgår derfor også i de fleste sektorkapitler, at data skal læses med stor
forsigtighed.
Der hersker imidlertid ikke tvivl om, at FLIS er en vigtig og brugbar datakilde for kommende
benchmarkinganalyser. Alle kommuner bør derfor prioritere arbejdet med at validere de fagsystemer, som
FLIS modtager data fra. Jo hurtigere det arbejde sker, desto hurtigere analyser og nøgletal skabe værdi i
form af pålidelig input til styringsindikatorer.
Sideløbende med det fælleskommunale nøgletalssamarbejde, har KL været vært for et
partnerskabssamarbejde om at videreudvikle nye nøgletal for de dataområder, der er til rådighed i FLIS,
som bl.a. Gladsaxe, Gribskov og Høje-Taastrup kommuner har deltaget i. Erfaringerne fra dette samarbejde
er også blevet inddraget ved udarbejdelsen af nøgletalsrapporten.
Med de erfaringer, dels fra partnerskabsprojektet dels fra nøgletalssamarbejdet, er der enighed om, at de fem
kommuner nu hver især har fået en større viden om anvendelsesmulighederne i FLIS. Dermed er de bedre
rustet til fremadrettet at udnytte mulighederne og fordelen i FLIS og i de aktuelle data og nøgletal, som dette
ledelsesinformationssystem stiller til rådighed med månedlige opdateringer.
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2. AFGRÆNSNING OG METODE
2.1 INDLEDNING
Tidligere nøgletalsrapporter har primært analyseret og sammenlignet kommunernes udgiftsniveau på
sektorområderne. Dette års nøgletalsrapport adskiller fra tidligere rapporter, idet der anvendes et nyt
analysedesign, hvor der lægges større vægt på at analysere produktivitet og effekt inden for kommunernes
sektorområder. Samtidig anvender rapporten en ny datakilde i form af data fra det Fælleskommunale
Ledelsesinformationssystem – FLIS.
I dette kapitel redegøres der for rapportens nye analysedesign, centrale begreber og de anvendte metoder.
Kapitlet beskriver også rapportens datagrundlag, samt nogle metodiske problemer og forbehold mv., der
knytter sig til anvendelsen af kommunale nøgletal. Endelig indeholder kapitlet en læsevejledning til resten
af Nøgletalsrapporten.

2.2 ANALYSEDESIGN
I nøgletalsrapporten analyseres og sammenlignes udgiftsniveauet, produktiviteten og effekten på
kommunernes sektorområder. Fagkapitlernes analyser af de enkelte sektorområder er opbygget på den
måde, at der indledningsvist foretages en sammenligning af kommunernes overordnede udgiftsniveauer og
udgiftsudviklingen på området for regnskabsårene 2010 til 2014. Herefter sættes udgiftsniveauerne og
udgiftsudviklingen i forhold til de beregnede udgiftsbehov, og der redegøres for forskellene i kommunernes
rammebetingelser. Efterfølgende søges kommunernes produktivitet og effekt indenfor hvert sektorområde
belyst i det omfang det er muligt med de tilgængelige nøgletal på området.
I kapitlerne analyser søges det også belyst om der kan identificeres sammenhænge mellem udgiftsniveau og
effekt på sektorområder. Generelt skal dog tages forbehold for analyserne, da det er vanskeligt at drage
konklusioner om sammenhænge mellem udgifter og effekt på baggrund af sammenligninger af nøgletal fra
fem kommuner.

2.3 CENTRALE BEGREBER
2.3.1 NØGLETAL
Nøgletalsrapporten beskæftiger sig med nøgletal, som er informationer, der i kort og overskuelig form
belyser strukturen og udviklingen i en kommune. 1 Nøgletal skal betragtes som indikatorer, som sjældent
giver hele forklaringen på et forhold. Men nøgletal kan være udgangspunkt for at formulere relevante
spørgsmål og medvirke til at pege på områder, hvor nærmere undersøgelser er påkrævet. Samtidig giver
nøgletal politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder uden at
drukne i information.

1

Se nærmere definition af nøgletal i Houlberg (2013, s. 7)
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2.3.2 UDGIFTSNIVEAU
Et centralt element i denne rapport er opgørelsen af kommunernes udgifter pr. modtager på de enkelte
sektorområder - udgiftsniveauet. Når udgifterne opgøres pr. modtager frem for de samlede udgifter for et
område, bliver det muligt at sammenligne kommunerne på trods af deres forskelle i indbyggertal og
alderssammensætning.
2.3.3 PRODUKTIVITET
Nøgletallene vedrørende produktivitet er indikatorer på hvordan/hvor godt kommunernes udgifter gennem
indre processer og organisering mv. omsættes til et givent output. Som følge af vanskeligheder ved entydigt
at fastsætte kvaliteten vil produktivitetsnøgletal blive udvalgt ift. hvad der sikrer højere produktion, ikke
nødvendigvis bedre kvalitet. Lave nøgletal på produktivitet kan derfor i nogle tilfælde være et udtryk for en
politisk præference snarere end ineffektivitet.
2.3.3 EFFEKTIVITET
Nøgletallene vedrørende effekt siger noget om udbyttet eller virkningen af indsatsen på et givent område.
På denne måde er begrebet knyttet til effektivitet (outcome ift. input), men da udbyttet ikke sættes i forhold
til ressourceindsatsen, er der ikke tale om egentlige effektivitets-nøgletal. Rapporten vil dog drage
sammenligninger mellem udgifter og effekt.
2.3.4 RAMMEBETINGELSER OG UDGIFTSBEHOV
I mange sammenhænge sættes lighedstegn mellem udgiftsniveau og serviceniveau. Kommunernes
udgiftsniveau er dog ikke en dækkende betegnelse for serviceniveauet, bl.a. fordi kommunernes strukturelle
forhold er forskellige. Kommunerne har med andre ord forskellige rammebetingelser for at realisere politisk
fastsatte målsætninger. Udgiftsniveauet bliver i denne rapport derfor set i forhold til et udgiftsbehov, der er
beregnet ud fra de enkelte kommuners rammebetingelser. Derudover påvirker den enkelte kommunes
produktivitet og effektivitet i opgaveløsningen også udgiftsniveauet. De forhold, der påvirker
udgiftsniveauet er illustreret i figur 2.1 nedenfor:
Figur 2.1 Udgiftsniveau

Rammebetingelser
(Udgiftsbehov)

Udgiftsniveau

Politisk fastsatte mål

Produktivitet og effektivitet
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Rammebetingelserne er de strukturelle forhold, som påvirker udgiftsniveauet, men som er vanskelige at
påvirke kommunalpolitisk. Fx vil befolkningens alderssammensætning (fx en høj andel af ældre borgere) og
den sociale struktur (fx befolkningens uddannelsesniveau) gøre, at der i nogle kommuner skal stilles større
ressourcer til rådighed for at realisere de samme målsætninger. Man skal derfor tage højde for forskelle i
rammebetingelserne, når kommunernes udgiftsniveauer sammenlignes.
For hvert af de analyserede sektorområder i denne rapport sammenlignes udgiftsniveauet derfor med et
udgiftsbehov, som er beregnet ud fra den enkelte kommunes rammebetingelser på det pågældende område.
Der er angivet en forklaringsgrad for udgiftsbehovet, som er et udtryk for, hvor godt rammebetingelserne
statistisk set kan forklare forskellene i kommunernes udgiftsniveauer. Hvis forklaringsgraden nærmer sig
100, kan man med kendskab til de pågældende rammebetingelser i den enkelte kommune næsten med 100
% sikkerhed forudsige udgiftsniveauet. Så høj er forklaringsgraden dog aldrig, hvilket selvfølgelig skyldes,
at udgiftsniveauerne er påvirkede af de lokale prioriteringer mv.
Beregningen af den enkelte kommunes udgiftsbehov er foretaget af ECO-nøgletal ved hjælp af den såkaldte
normaludgiftsmetode, som er udviklet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. På baggrund af en række
tidligere undersøgelser er der på hvert udgiftsområde udvalgt en række potentielle rammebetingelser, som
kan have betydning for udgiftsniveauet. Ud fra disse er der foretaget en serie statistiske analyser
(regressionsanalyser) for at kortlægge, hvordan de enkelte rammebetingelser har en sammenhæng med
kommunernes udgifter.
Det beregnede udgiftsbehov kan ses som den udgift, som kommunen ud fra dens rammebetingelser kunne
forventes at have, hvis den var en gennemsnitskommune. Med andre ord er udgiftsbehovet for en given
kommune lig med udgiftsniveauet på landsplan justeret i forhold til, hvordan den pågældende kommunes
rammebetingelser afviger fra landsgennemsnittet. Derfor er udgiftsniveauet og udgiftsbehovet for hele
landet også lig med hinanden, da rammebetingelserne på landsplan jo ikke afviger fra landsgennemsnittet.
De udgiftsbehov der indgår i årets rapport er alle beregnet primært på baggrund af regnskab 2014, men i
enkelte tilfælde er budgettet fra 2013 benyttet.

2.5 METODE
Denne nøgletalsrapport er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra
økonomifunktionerne i de fem deltagende kommuner. Repræsentanterne har udarbejdet
nøgletalsrapportens fagkapitler i samarbejde med kommunernes fagområder, og rapportens fagkapitler har
været sendt i høring hos kommunernes fagområder.
2.5.1 GENERELLE FORBEHOLD FOR ANVENDELSEN AF NØGLETAL
Nøgletal og benchmarking (sammenligning med andre kommuner) kan bruges i flere sammenhænge og bør
betragtes som et instrument, som kan:



Bruges til at danne sig overbliksbilleder af økonomien indenfor de enkelte sektor områder
Øge bevidstheden om, hvilke rammer kommunes strukturelle rammebetingelser sætter for
kommunens virke
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Gøre politikere og embedsmænd bevidste om, udgiftsniveauet i kommunen for de enkelte
sektorområder
Give bevidsthed om kommunens udgiftspolitiske prioriteringer
Benyttes som udgangspunkt for at formulere spørgsmål om, hvorfor man befinder sig i den aktuelle
situation, det rimelige heri, samt sammenhængen til det politisk besluttede serviceniveau
Benyttes til at identificere områder, hvor nærmere analyser kunne være formålstjenlige.

Man bør man være opmærksom på, at der kan være forskelle i konteringspraksis og opgavefordeling fra
kommune til kommune. Af denne grund bør nøgletallene alene ikke bruges til at til at ned - eller opprioritere
ydelser og områder, men som tidligere nævnt bruges til at igangsætte nærmere undersøgelser. Det er heller
ikke en "fejl" at bruge færre eller flere ressourcer på et udgiftsområde end andre kommuner. Kommunen kan
fx have valgt at have et højt udgiftsniveau/serviceniveau indenfor et givent område.
Det er også vigtigt at have for øje, at der er forskel på kvantitet og kvalitet. Nøgletal beskæftiger sig af gode
grunde med målelige størrelser, og dette vil i vid udstrækning sige økonomiske forhold. Bruger en
kommune således flere ressourcer på fx ældreområdet end kommuner med tilsvarende udgiftsbehov, kan
man ud fra en økonomisk-kvantitativ betragtning sige, at den pågældende kommune har et højere
serviceniveau på ældreområdet. Dette siger dog ikke i sig selv noget om, hvad pengene bliver brugt til, og
om de bliver anvendt effektivt. Kommunes evne til at løse opgaven effektivt (organisation, ledelse osv.) kan
også have betydning. Endelig er det ikke givet, at et højt serviceniveau automatisk vil føre til en god kvalitet
i servicen, ligesom det ikke er givet, at brugerne vil opleve servicen som udtryk for et højt serviceniveau
(Houlberg 2011, s. 10-11).
2.5.3 DATAGRUNDLAG OG FORBEHOLD
Dette års nøgletalsrapport afviger væsentligt fra de tidligere års udgivelser. I tidligere udgaver har
datakilden primært været ECO-nøgletal som udgives af KORA. Dette års udgave er, i så vidt omfang det
har været muligt, baseret på FLIS nøgletal. FLIS-nøgletal er en fælleskommunal løsning til benchmarking og
ledelsesinformation. Kommunerne får adgang til beregninger af nøgletal og kan nedbryde til laveste
registreringsniveau.
Løsningen trækker data direkte fra blandt andet kommunernes egne økonomi- og fagsystemer og består af
tre elementer – et datavarehus, en datainfrastruktur og en portal. Da FLIS trækker data direkte fra
kommunernes økonomi- og fagsystemer bliver der ikke foretaget korrektioner af kommunernes
registreringer. Det betyder, at hvis kommunerne har mangelfulde data eller foretager fejlposteringer/registreringer bliver det direkte afspejlet i FLIS.
FLIS består primo 2015 af følgende dataområder: Borger, Økonomi, Personale/fravær, Skole, Ældre,
Voksenhandicappede og Udsatte Børn & Unge. For disse områder findes der ca. 1.200 nøgletal og 60
standardrapporter. Det har været et stort ønske, at netop FLIS-nøgletal bliver inkorporeret i
nøgletalsrapporten, og at der lægges mere vægt på nøgletal, der kan fortælle om produktiviteten og om
effekten af den indsat, der bruges ressourcer på. Ligeledes har der været et krav om øget aktualitet ved at
tage udgangspunkt i det netop afsluttede regnskab for 2014.
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Datagrundlaget for Nøgletalsrapporten er således primært offentligt tilgængelige data og nøgletal. Tal og
data fra kommunerne selv benyttes kun, hvis det pågældende område eller forhold ikke kan belyses på
anden måde.
FLIS-nøgletal indenfor sektorområderne er endnu ikke valideret endeligt af kommunerne. Derfor er der flere
steder i nøgletalsrapport anvendt nøgletal, som vurderes at være misvisende. Det har også resulteret i, at
enkelte analyser er mangelfulde, fordi FLIS ikke har registreret data fra enkelte kommuners fagsystemer.
Rapportens forskellige nøgletal stammer primært fra Danmarks Statistik og FLIS-nøgletal og i mindre grad
fra ECO-nøgletal, KL og Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Fælles for alle disse
kilder er, at deres data stammer fra de enkelte kommuners indberetning til centrale myndigheder eller
direkte træk fra kommunernes registrer og fagsystemer. Eventuelle fejl og mangler i rapporten skyldes
derfor som oftest fejl og/eller mangler i kommunernes egne indberetninger eller registreringer.
I rapporten anvendes som udgangspunkt prisniveauet for det seneste foreliggende år, det vil sige 2014 i
årets rapport.. Til fremskrivningen er KL’s fremskrivningsprocenter fra den 19. juni 2014 anvendt.

2.6 LÆSEVEJLEDNING
Kapitel 1 er en sammenfatning af rapportens værdi og indhold, mens indeværende kapitel 2 har til formål at
afgrænse rapportens felt, og redegøre for de anvendte metoder, forbehold osv.
Kapitel 3 beskriver de helt overordnede forskelle i kommunernes rammebetingelser, dvs. forhold der har
betydning for kommunens samlede udgiftsniveau uanset valg af serviceniveau, samt forskelle i
kommunernes muligheder for at finansiere udgifterne.
I kapitlerne 4-9 analyseres sektorområderne (i nævnte rækkefølge):








Dagtilbudsområdet
Skoleområdet
Sårbare Børn og Unge
Voksne med særlige behov
Ældre- og Sundhedsområdet
Administrationsområdet

Kapitel 4 – 9 er struktureret på følgende måde








1. afsnit: Indledning til sektorområde
2. afsnit: Oversigt over sektorområdets økonomi i hovedtal
3. afsnit: Beskrivelse af sektorområdets indikatorer for produktivitet.
4. afsnit: Beskrivelse af sektorområdets indikatorer for effektmål.
5. afsnit: Eventuel beskrivelse af kommunernes serviceniveauer.
6. afsnit: Konklusion.

I kapitel 10 beskrives en række begreber og definitioner og i kapitel 11 findes en fortegnelse over de
anvendte datakilder.
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3. OVERORDNEDE RAMMEBETINGELSER OG STRUK TURELLE FORHOLD
3.1 INDLEDNING
Der er forskel på kommunernes muligheder for at realisere et givent serviceniveau, fordi kommunernes
sociale struktur og strukturelle forhold (rammebetingelser) - og dermed også deres udgiftsbehov - er
forskellige. Muligheden for at realisere et givent serviceniveau afhænger også af evnen til at tilvejebringe
tilstrækkelig finansiering. Kommunernes rammebetingelser omfatter derfor også kommunernes
ressourcegrundlag, der beskriver kommunernes evne til via skatter, statstilskud, udligning mv. at finansiere
et givent udgiftsniveau. Til at sammenligne benchmarkingkommunernes udgiftsbehov og
ressourcegrundlag benyttes Økonomi- og Indenrigsministeriet (ØIM) kriterier. Yderligere faktorer kan have
betydning på en kommunes udgiftsbehov og ressourcegrundlag, men disse inkluderes ikke i det følgende.

3.2 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER
Analysen af de fem benchmarkingkommuners udgiftsbehov og ressourcegrundlag viser, at alle
kommunerne har et ressourcegrundlag, der er højere end deres udgiftsbehov. Det vil sige, at alle
benchmarkingkommunerne på baggrund af ØIMs opgørelse har relativt gode muligheder for at realisere et
givent serviceniveau Høje-Taastrup Kommune har det laveste ressourcepres, da kommunen har det mest
gunstige forhold mellem det opgjorte udgiftsbehov og ressourcegrundlag, mens Gribskov Kommune har det
højeste ressourcepres. I Gladsaxe og Høje-Taastrup kommuner ligger både det beregnede udgiftsbehov og
ressourcegrundlag højere end landsgennemsnittet. Det betyder, at de i teorien skal bruge flere ressourcer
end gennemsnitskommunen på at opnå et givent serviceniveau, men samtidig har de også bedre
finansieringsmuligheder end landsgennemsnittet. I de øvrige kommuner ligger både udgiftsbehov og
ressourcegrundlag under landsgennemsnittet.
Det højere udgiftsniveau kan i nogen grad forklares gennem befolkningssammensætningen på tværs af alder
og socioøkonomisk status. To af kommunerne Gladsaxe og Høje-Taastrup kommuner er kendetegnet ved, at
niveauet for det socioøkonomiske udgiftsbehov ligger højere end landsgennemsnittet. Samtidigt overstiger
niveauet af det socioøkonomiske udgiftsbehov det aldersbestemte udgiftsbehov i begge kommuner. I Greve,
Gribskov og Hillerød kommuner ligger det socioøkonomiske udgiftsbehov under landsgennemsnittet. En
gennemgang af de vigtigste rammebetingelser i det socioøkonomiske indeks viser, at det højere
socioøkonomiske udgiftsbehov i Gladsaxe og Høje-Taastrup Kommuner er bredt funderet, og ikke skyldes
en enkelt socioøkonomisk gruppe. Det aldersbestemte udgiftsbehov ligger i de fem kommuner tæt på
landsgennemsnittet. Høje-Taastrup og Greve kommuner ligger under landsgennemsnittet, mens Gladsaxe,
Gribskov og Hillerød kommuner ligger over landsgennemsnittet..
Det højere udgiftsniveau kan til dels forklares gennem forsørgerbyrden. En gennemgang af forsørgerbyrden
viser, at alle fem kommuner ligger på niveau eller over landsgennemsnittet, hvilket isolereret set tilsiger et
aldersbestemt udgiftsbehov, der som minimum ligger på linje med landsgennemsnittet. Forsørgerbyrden
ikke tager dog ikke højde for variationer indenfor aldersgrupperne. Tages der i stedet udgangspunkt i
aldersgrupperne og de enhedsbeløb, der benyttes i lands- og hovedstadsudligningen, ses der relativ stor
variation i mellem kommunerne og i forhold til landsgennemsnittet. Især Gladsaxe Kommune har både et
højere antal børn og unge samt ældre over 85 år end landsgennemsnittet, men også Hillerød Kommune har
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et markant højere antal børn og unge, der ikke opvejes af færre ældre. Aldersfordelingen bidrager således til
at forklare et højere udgiftsniveau for Gladsaxe og Hillerød kommuner sammenlignet med
landsgennemsnittet, men andre faktorer kan også spille ind. En nærmere analyse, hvor fx lokale tiltag og
sund aldring inddrages, er påkrævet for at give en fyldestgørende forklaring på de højere udgiftsniveauer
Det samlede indbyggertal i benchmarkingkommunerne varierer fra knap 41.000 indbyggere i Gribskov
Kommune til ca. 66.700 indbyggere Gladsaxe Kommune. Med en population der er mellem 1/3 og 2/3 større
end de øvrige benchmarkingkommuner, er Gladsaxe Kommune den af de fem benchmarkingkommuner.
I forhold til ressourcegrundlaget ligger tre af kommunerne - Greve, Gribskov og Hillerød under
landsgennemsnittet. Størstedelen af kommunernes ressourcer kommer fra skattepligtige indkomster,
hvorfor et lavere ressourcegrundlag end på landsplan i nogen grad burde kunne forklares gennem et lavere
indkomstgrundlag. En sammenligning af benchmarkingkommunerne med landsgennemsnittet viser dog, at
det skattepligtige indkomstniveau per person i alle fem kommuner som minimum ligger på niveau med
landsgennemsnittet, og fire af kommunerne oplevede ved seneste opgørelse et større bidrag end på
landsplan. Den skattepligtige indkomst bidrager således ikke umiddelbart til en forklaring af et lavere
ressourcegrundlag.
Udover den skattepligtige indkomst, udgør de afgiftspligtige grundværdier en stor andel, når
ressourcegrundlaget skal gøres op. Sammenligningen af de afgiftspligtige grundværdier i
benchmarkingkommunerne med et gennemsnit af alle kommuner i landets grundværdier viser dog, at den
afgiftspligtige grundværdi med undtagelse af Høje-Taastrup Kommune ligger over niveauet på landsplan.
De afgiftspligtige grundværdier kan derfor ikke umiddelbart bidrage til at forklare et ressourcegrundlag, der
ligger under landsgennemsnittet.
Det lavere ressourcegrundlag i Gribskov, Greve og Hillerød kommuner må således skyldes andre forhold
som selskabsskatter, udlignings- og tilskudsbeløb samt netto rente- og afdragsudgifter. Det kræver dog en
nærmere analyse før end dette kan endeligt konkluderes.
Samlet set har benchmarkingkommunerne mange lighedstræk. Det gælder især på det overordnede niveau,
hvor de fem kommuner alle har et ressourcegrundlag, der overstiger udgiftsbehovet. Sammenligneligheden
aftager dog i nogen grad, når der ses på befolkningssammensætningen herunder de socioøkonomiske
forhold og aldersfordelingen.

3.3 UDGIFTSBEHOV OG RESSOURCEGRUNDLAG
Udgiftsbehov dækker over de udgifter en kommune nødvendigvis må afholde for at løse sine opgaver, og
dækker således ikke over udgifter, der kan henføres til kommunes egen adfærd fx præferencer,
serviceniveau og effektivitet. Ressourcegrundlag dækker over kommunens finansieringsmuligheder fx
udskrivningsgrundlaget for skatter. Udgiftsbehov såvel som ressourcegrundlag er dermed størrelser,
kommunen ikke har indflydelse på, på den korte bane og begrænset indflydelse på, på den lange bane.
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3.3.1 UDGIFTSBEHOV
De fem benchmarkingkommunerne er alle kendetegnet ved, at det opgjorte ressourcegrundlag er større end
det opgjorte udgiftsbehov jf. nedenstående figur. Høje-Taastrup Kommune har den største forskel mellem
udgiftsbehov og ressourcegrundlag, mens Gribskov Kommune er den kommune, hvor udgiftsbehovet er
tætteste på ressourcegrundlaget. På baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse er de
udvalgte kommuner ikke umiddelbart udfordret af et ressourcepres.
I forhold til hele landet ligger tre af kommunerne – Greve, Gribskov samt Hillerød kommuner under
landsgennemsnittet for såvel udgiftsbehov som ressourcegrundlag, mens Gladsaxe og Høje-Taastrup
kommuner ligger over landsgennemsnittet jf. figur 3.1.
Figur 3.1 Udgiftsbehov og ressourcegrundlag pr. indbygger, 2014
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Kilde: ECO-nøgletal 2014, tabel 1.50 og 3.10
Note: Indeks 100 = landsgennemsnit

SOCIOØKONOMISK OG ALDERSBESTEMT UDGIFTSBEHOV
Niveauforskellene i kommunerne skal findes i befolkningens alderssammensætning og den
socioøkonomiske struktur i kommunerne. Typisk vægter det aldersbestemte udgiftsbehov ca. 70 pct. af det
samlede udgiftsbehov, mens det socioøkonomiske økonomiske udgiftsbehov udgør ca. 30 pct. I
nedenstående figur 3.2 ses niveauet for benchmarkingkommunerne, og der ses forskelle på tværs af
kommunerne.
De to benchmarkingkommunerne, hvor udgiftsbehovet ligger over landsgennemsnittet - Gladsaxe og HøjeTaastrup kommuner er begge kendetegnet ved at have et større socioøkonomisk udgiftsbehov sammenlignet
med det aldersbestemte udgiftsbehov, mens det forholder sig omvendt hos de øvrige tre kommuner jf. figur
3.2. Det bør dog undersøges nærmere før en endelig sammenhæng kan fastslås.
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Figur 3.2 Aldersbestemt og socioøkonomisk udgiftsbehov indeks, 2014
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Kilde: ECO-nøgletal 2014, tabel 1.50

DET SOCIOØKONOMISKE UDGIFTSBEHOV
Det socioøkonomiske udgiftsbehov er beregnet ud fra en række socioøkonomiske udgiftsbehovskriterier
opstillet af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Rammebetingelsernes vægt i udgiftsbehovsberegningen i hhv. landsudligningen og
hovedstadsudligningen:









Andel 20-59-årige uden beskæftigelse over 5 pct.: 19 pct. og 10 pct.
Familier i bestemte boligtyper (i pct. af familier): 15 pct. og 7 pct.
Andel børn i familier med lav uddannelse (i pct. af hjemmeboende børn jan. 2011): 8 pct. og 25 pct.
Andel 25-49-årige uden erhvervsuddannelse: 16 pct. og 25 pct.
Psykiatriske patienter pr. 100 indb. 2012: 5 pct. og 8 pct.
Udlejede beboelseslejligheder (i pct. af boliger 2012): 5 pct. og 8 pct.
Andel personer med lavindkomst, 2011: 8 pct. (landsudligning)
Af figur 3.3 fremgår udvalgte rammebetingelser i det socioøkonomiske udgiftsbehov indekseret for de fem
benchmarkingkommunerne samt landsgennemsnittet.
Som det fremgår af figuren, er det ikke enkelt faktorer, der får Gladsaxe og Høje-Taastrup kommuner til at
skille sig ud. Høje-Taastrup Kommune har den højeste andel i fire ud af de syv rammebetingelser og ligger
næsthøjest i yderligere to kriterier. I forhold til landsgennemsnittet ligger Høje-Taastrup Kommune over
niveau på alle kriterier med undtagelse af udlejede beboelseslejligheder. Gladsaxe Kommune har det højeste
niveau i tre af de syv socioøkonomiske faktorer og næsthøjest i yderligere tre kriterier. Gladsaxe Kommune
ligger over landsgennemsnittet i fire af de udvalgte kriterier.
De øvrige tre benchmarkingkommuner ligger under landsgennemsnittet på samtlige kriterier. Den laveste
andel findes i Hillerød Kommune, som har det laveste niveau i fire af de udvalgte rammebetingelser.
Hillerød Kommune efterfølges af Gribskov Kommune, der ligger lavest på to kriterier.
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Nøgletallene for de socioøkonomiske udgiftsbehov viser, at et højere udgiftsniveau for Gladsaxe og Høje
Taastrup kommuner ikke udgøres af enkelte kriterier, men er bredt funderet.
Figur 3.3 Vigtigste rammebetingelser i det socioøkonomiske indeks, 2014
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Kilde: ECO-nøgletal 2014, tabel 1.50
Note: Indeks 100 = landsgennemsnit. De udvalgte rammebetingelser dækker ca. 70 pct. af lands- og hovedstadsudligningen

ALDERSBESTEMTE UDGIFTSBEHOV
Befolkningens alderssammensætning i en kommune påvirker det udgiftspres og de
finansieringsmuligheder, som kommunen står overfor. Eksempelvis vil en høj andel af ældre og børn betyde
et stort udgiftspres på daginstitutions-, skole- og ældreområdet. Omvendt betyder en høj andel af borgere i
alderen 17-64 år et mindre demografibetinget udgiftspres, og bedre mulighed for at finansiere udgifterne
gennem opkrævning af skatter.
På baggrund af de enhedsbeløb, der benyttes i lands- og hovedstadsudligningen, opdeles kommunens
borgere i fire aldersgrupper: 0-16 år, 17-74 år, 75-84 år samt 85 år +. Det fremgår af tabel 3.1 af det i høj grad
er børn og unge, og de ældste borger, der tillægges et markant højere enhedsbeløb svarende til de tillægges
et højere udgiftsbehov sammenlignet med den øvrige befolkning. I tabel 3.1 vises også
befolkningssammensætningen i de fem kommuner samt hele landet opgjort på de fire aldersgrupper. Med
undtagelse af Gribskov Kommune havde alle kommunerne flere børn og unge end landsgennemsnittet. I
aldersgruppen 17-74 år lå samtlige kommuner under landsgennemsnittet. I forhold til aldersgruppen 75-84
år skilte en kommune sig ud – Gribskov Kommune. Her lå andelen af ældre over landsgennemsnittet med
en andel på 6,2 pct., mens de øvrige fire kommuner lå under landsgennemsnittet. For den sidste
aldersgruppe, med det højeste tillagte udgiftsbehov, lå Gladsaxe Kommune over landsgennemsnittet med en
andel på 2,6 pct. mod 2,1 pct. på landsplan. De øvrige fire kommuner lå under landsgennemsnittet.
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Figur 3.4 Udviklingen i forsørgerbyrdeindekset 2010-2014
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Kilde: Danmarks Statistik FOLK1, opgjort pr. 1. januar 2014, egne beregninger

På baggrund af enhedsbeløbene og aldersfordelingen kan der i nogle af kommunerne påregnes et højere
aldersbestemt udgiftsbehov sammenlignet med landsgennemsnittet. Det gælder især Gladsaxe Kommune,
hvor både andelen af børn og unge samt ældre udgør en højere andel end på landsplan, men også Hillerød
Kommune, hvor den høje andel af børn og unge ikke i tilstrækkelig grad opvejes af den lavere andel af ældre
borgere. Aldersfordelingen medvirker således til at forklare et højere udgiftsniveau for Gladsaxe og Hillerød
kommuner jf. figur 3.2, men andre faktorer kan også spille ind. En nærmere analyse, hvor fx lokale tiltag og
sund aldring inddrages, er påkrævet for at give en fyldestgørende forklaring på de højere udgiftsniveauer
Tabel 3.1 Befolkningens alderssammensætning for delt på udvalgte aldersgrupper

Andele
0-16 år
17-74 år
75-84 år
85 år+

Gladsaxe Greve
21,3%
21,3%
71,1%
72,5%
5,0%
5,0%
2,6%
1,2%

Gribskov Hillerød Høje-Taastrup Hele landet Gennemsnitlig enhedsbeløb
19,2%
22,2%
21,5%
19,7%
72.170
72,7%
70,6%
72,6%
73,0%
26.695
6,2%
5,3%
4,5%
5,3%
56.586
1,9%
1,9%
1,3%
2,1%
128.031

Kilde: Danmarks Statistik FOLK1, Økonomi- og indenrigsministeriet ”Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem”,
2014 tabel 1,4 og 1,6 samt egne beregninger.

BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING OG FORSØRGERBYRDEINDEKS
En anden måde at opgøre befolkningssammensætningens betydning for en kommunes udgiftspres og
finansieringsmuligheder er forsørgerbyrdeindekset.

Forsørgerbyrdeindeks:
Indekset viser, hvor mange indbyggere i alderen 0-16 år og over 65 år, der er pr. 100 indbygger i
kommunen i alderen 17-64 år.
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Forsørgerbyrdeindekset har generelt været stigende fra 2010 til 2014 som det fremgår af figur 3.4 med
undtagelse af Gladsaxe Kommune, hvor forsørgerbyrdeindekset stort set er konstant. Stigningen i
forsørgerbyrdeindekset har været kraftigst for Gribskov og Greve kommuner med henholdsvis 13,5 og 12,6
pct. fra 2010 til 2014.
Hovedårsagen til Gribskov og Greve kommuners relative store stigning i forsørgerbyrdeindekset fra 2010 til
2014, er et fald i antal 17-65 årige på hhv. 3 og 4 pct. samtidig med, at begge kommuner har en stigning i
antallet af over 65 årige på 24 pct. i samme periode.
En forsørgerbyrde over landsgennemsnittet vil alt andet lige føre til et aldersbestemt udgiftsbehov, der
ligger over gennemsnittet. Som påvist i foregående afsnit er der dog relativt store udsving på tværs af
kommunerne i de forskellige aldersgrupper, hvilket er forklaringen på, at Gladsaxe Kommune kan ligge
tættest på landsgennemsnittet med hensyn til forsørgerbyrden, og alligevel være den kommune, der har det
næsthøjeste aldersbestemte udgiftsbehov.
BEFOLKNINGENS STØRRELSE
Figur 3.5 viser det faktiske indbyggertal pr. 1. jan. 2014 samt fordelingen af populationen på udvalgte
aldersgrupper for de fem benchmarkingkommuner. Største kommune, målt på indbyggertal, er Gladsaxe
Kommune der har en population der er mellem 1/3 og 2/3 større end de øvrige benchmarkingkommuner.

Antal indbyggere

Figur 3.5 Befolkningen i kommunerne fordelt på udvalgte aldersgrupper pr. 1. januar 2014
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3.3.2 RESSOURCEGRUNDLAG
Muligheden for at realisere et givent serviceniveau afhænger også af evnen til at tilvejebringe tilstrækkelig
finansiering. Kommunernes rammebetingelser omfatter derfor også kommunernes ressourcegrundlag, der
beskriver kommunernes evne til via skatter, statstilskud, udligning mv. at finansiere et givent udgiftsniveau.
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Ressourcegrundlag og ressourcepres:
Ressourcegrundlaget er et samlet mål for en kommunes finansieringsmuligheder. Det tager
udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget for indkomstskatterne plus 10 procent af grundværdierne.
Hertil tillægges øvrige indtægter, herunder selskabsskatter, udlignings- og tilskudsbeløb samt netto
rente- og afdragsudgifter (ved tilbagebetaling af gæld).
Ressourcepresset viser, hvor stort udgiftsbehovet er i forhold til kommunens ressourcegrundlag.
Den vigtigste finansieringskilde og dermed også den vigtigste faktor i relation til ressourcegrundlaget, er
den skattepligtige indkomst. Den gennemsnitlige skattepligtige indkomst per person ligger ved den seneste
opgørelse i 2013 over landsgennemsnittet for fire af kommunerne, mens Høje-Taastrup Kommune ligger på
linje med niveauet på landsplan jf. figur 3.6. Største skattegrundlag er i Hillerød Kommune med en
skattepligtig indkomst per person på ca. 250.600 kr.
Forudsat der ikke er sket markante ændringer i 2014, kan et ressourcegrundlag, der ligger under
landsgennemsnittet, ikke umiddelbart forklares ud fra den skattepligtige indkomst.
Figur 3.6 Gennemsnitlig skattepligtig indkomst per person, 2013
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Kilde: Danmarks Statistik INDKP101 samt egne beregninger

Udover den skattepligtige indkomst har de afgiftspligtige grundværdier betydning, når ressourcegrundlaget
gøres op. I gennemsnit er de afgiftspligtige grundværdier i kommunerne på 10,1 mia. kr. jf. figur 3.7.
Det fremgår af figuren, at fire af kommunerne lå over den gennemsnitlige afgiftspligtige grundværdi på
tværs af alle landets kommuner. Største afgiftspligtige grundværdier findes i Gladsaxe Kommune med et
afgiftsgrundlag på ca. 16,1 mia. kr. I den modsatte ende findes Høje-Taastrup Kommune, hvor de
afgiftspligtige grundværdier ligger under landsgennemsnittet med en værdi på ca. 9,6 mia. kr.
Den opgjorte værdi af de afgiftspligtige grundværdier kan, med undtagelse af Høje-Taastrup kommune,
ikke umiddelbart forklare et ressourcegrundlag, der ligger under landsgennemsnittet.
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Ovenstående tilsiger således, at det lavere ressourcegrundlag i Gribskov, Greve og Hillerød kommuner må
således skyldes andre forhold som selskabsskatter, udlignings- og tilskudsbeløb samt netto rente- og
afdragsudgifter. Det kræver dog en nærmere analyse før end dette kan konkluderes.
Figur 3.7 Afgiftspligtig grundværdi 2014

Kilde: Danmarks Statistik ESKAT samt egne beregninger
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4. DAGTILBUD 0 – 5 ÅR
4.1 INDLEDNING
Dagtilbudsområdet dækker aldersgruppen 0-5-årige og omfatter udgifter og indtægter til dagpleje,
vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede dagtilbud. De samlede udgifter er eksklusiv
specialpædagogisk bistand, særlige dagtilbud og særlige klubber for 0-5-årige.
Dette års nøgletalsrapport adskiller sig fra foregående års rapporter ved at inddrage nøgletal fra FLIS
(Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem). Det betyder, at udgifterne på dagtilbudsområdet med
udgangspunkt i regnskab 2014, hvilket øger aktualiteten væsentligt fra de foregående år. Derudover
inddrages en række indikatorer fra skoleområdet i FLIS (dagtilbud indgår endnu ikke i FLIS), som belyser
fravær i dagtilbuddene og sene skolestartere. Dette skyldes, at vi i årets rapport fokuserer mere på
produktivitet og effekt.
Nøgletalsrapportens nye fokus på indikatorer for produktivitet og effekt har på dagtilbudsområdet betydet
en delvis genanvendelse af eksisterende nøgletal, og tilføjelsen af en række nye nøgletal. De nye nøgletal
omfatter sygefraværet blandt personale i dagpleje og i aldersintegrerede dagtilbud, andelen af børn med sen
overflytning fra dagtilbud til skole og en videreudvikling af det eksisterende nøgletal dagtilbudsstørrelse
(målt i antal indskrevne børn) som nu er ét samlet mål for dagtilbudsstørrelsen i vuggestue, børnehave og
aldersintegrerede dagtilbud.
I kapitlet præsenteres kommunernes faktiske udgifter pr. 0-5-årig, og disse sammenholdes med
kommunernes beregnede udgiftsbehov. I de efterfølgende afsnit fremgår kommunernes indbyrdes placering
ud fra en række indikatorer for henholdsvis produktivitet og effekt på området. Sidste afsnit omhandler
kommunernes serviceniveau.
Produktivitetsindikatorerne omfatter sygefraværet hos personale i dagpleje og i aldersintegrerede dagtilbud,
antal indskrevne børn pr. fuldtidsansat med pædagogiske arbejdsopgaver og gennemsnitlig
dagtilbudsstørrelse. Indikatorerne for effekt inkluderer andel pædagogisk uddannet personale og andel børn
med sen overflytning fra dagtilbud til skole. Sidst i kapitlet er et afsnit, hvor serviceniveauet i kommunerne
afspejles via den gennemsnitlige åbningstid og antallet af ferie- og lukkedage.
I produktivitetsanalysen ser der ud til at være en sammenhæng, hvor kommuner med gennemsnitligt større
dagtilbud også har lavere udgifter pr. 0-5-årig. Der ses også en tendens til, at kommuner med et højere
sygefravær blandt personale i aldersintegrerede dagtilbud har et højere udgiftsniveau.
Derudover indikerer datamaterialet, at der kunne være en tendens til, at der i kommuner med mindre
dagtilbud er en lavere andel børn med sen overflytning fra dagtilbud til skole. Dette giver anledning til en
nærmere undersøgelse, før der drages konklusioner på baggrund heraf.
I kapitlet sammenholdes indikatorerne for produktivitet, effekt og serviceniveau løbende med
kommunernes udgiftsniveau pr. 0-5-årig, og hvor det giver mening vises en figur af den formodede
sammenhæng.
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4.2 UDGIFTER
Benchmarkingkommunernes faktiske udgifter på dagtilbudsområdet for 0-5-årige kan aflæses af figur 4.1
nedenfor, som viser udviklingen i udgiftsniveauet fra 2010 til 2014.
Figur 4.1 Udgifter til dagtilbud pr. 0-5-årig, 2014 (pl 2014)
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Kilde: ECO-nøgletal tabel 5.11 og R2014 trukket i Danmarks Statistik, tabel FOLK1 og REGK3E
Note: Udgifterne er opgjort ekskl. specialpædagogisk bistand, særlig dagtilbud og særlig klub for 0-5-årige. I udgiftsniveauet indgår
også kommunernes udgifter til hel eller delvis frokostordning. Gladsaxe Kommunens har inkluderet frokostordning i deres
dagtilbud, hvilket er med til at forklare kommunens højere udgiftsniveau. Data for Gribskov Kommune i 2014 kan være misvisende
pga. manglende udgiftstilpasning til lavere børnetal.

Det fremgår af figur 4.1, at 4 ud af 5 kommuner har højere udgifter end landsgennemsnittet i 2014, og at
Gladsaxe Kommune har flest udgifter på dagtilbudsområdet efterfulgt af Høje-Taastrup Kommune. Det skal
dog bemærkes, at Gladsaxe Kommune har inkluderet frokostordning i deres dagtilbud. Hillerød Kommune
har det laveste udgiftsniveau og har ligesom Gribskov Kommune oplevet et fald i udgifterne i perioden 2010
til 2014. Greve Kommune ligger nogenlunde stabilt i perioden.
Kommunerne har forskellige rammevilkår, der påvirker deres beregnede udgiftsbehov2. Udgifterne på
dagtilbudsområdet påvirkes særligt af følgende rammebetingelser: andel børn af enlige forsørgere (0-5 år),
kvinders erhvervsfrekvens, arbejdsløshedsprocenten, Ø-kommuner og andel 0-5 årige indvandrere og
efterkommere fra ikke-vestlige lande, som tilsammen forklarer ca. 55 pct. af forskellene i kommunernes
udgifter på området:
I figur 4.2 sammenholdes benchmarkingkommunernes faktiske udgifter pr. 0-5-årig med deres beregnede
udgiftsbehov i 2014.

2

Rammevilkårenes betydning for udgiftsbehovet fremgår af bilag 11.2
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Figur 4.2 Kommunernes udgiftsniveau og udgiftsbehov, 2014
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Kilde: ECO-nøgletal tabel 5.11 og egne beregninger fra Danmarks Statistik FOLK1 og REGK3E.

Benchmarkingkommunernes udgiftsbehov på dagtilbudsområdet ligger alle højere end på landsplan. Et
udgiftsbehov, der er lavere end udgiftsniveauet, indikerer, at kommunen har flere udgifter på området, end
rammebetingelserne umiddelbart giver anledning til. Dette er tilfældet i Gladsaxe og Høje-Taastrup
kommuner, hvor afvigelsen udgør hhv. 1 og 2 pct. I Greve, Gribskov, og Hillerød kommuner er
udgiftsniveauet lavere end udgiftsbehovet. Med en forklaringsgrad på ca. 55 pct. kan afvigelserne mellem
udgiftsniveau og udgiftsbehov tolkes som, at de fem rammebetingelser ikke formår at forklare alle
forskellene i udgifterne i benchmarkingkommunerne.
En kommunes udbytte af en given indsats kan ikke nødvendigvis aflæses af kommunens udgiftsniveau. I
næste afsnit belyses benchmarkingkommunernes evne til at omsætte udgifterne på dagtilbudsområdet til
output gennem interne processer, organisering m.v. Denne evne benævnes produktivitet.

4.3 PRODUKTIVITET
Produktivitet er i klassisk forstand, hvor meget output der opnås ud fra et givet input. På
dagtilbudsområdet er nøgletallene vedrørende produktivitet således indikatorer for, hvor godt
kommunernes udgifter pr. 0-5-årig gennem indre processer og organisering omsættes til output. På
dagtilbudsområdet er de udvalgte indikatorer for produktivitet sygefravær blandt personalet i hhv. dagpleje
og aldersintegrerede dagtilbud, antal indskrevne børn pr. fuldtidsansat med pædagogiske arbejdsopgaver
og gennemsnitlig størrelse dagtilbud målt i antal indskrevne børn.
4.3.1 SYGEFRAVÆR BLANDT PERSONALE I DAGTILBUD SOM INDIKATOR FOR PRODUKTIVITET
Hvis et dagtilbud kan nedbringe sygefraværet blandt personalet uden at øge driftsudgifterne m.m., har det
øget produktiviteten i dagtilbuddet. Et lavt sygefravær er typisk forbundet med lavere udgifter til vikarer og
dermed lavere udgifter pr. barn. Det er således forventningen, at kommuner med et lavt sygefravær blandt
personalet vil have lavere udgifter pr. 0-5-årig. Figur 4.3 viser benchmarkingkommunernes sygefravær
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blandt personalet i dagplejen og aldersintegrerede dagtilbud i 2014. Data for børnehaver og vuggestuer
mangler i FLIS.
Figur 4.3 Sygefravær hos personale i dagpleje og aldersintegrerede dagtilbud, 2014
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Kilde: FLIS, Sygefravær.
Note: Sygefraværet er opgjort på baggrund af personale konteret på funktion 5.25.11 og 5.25.14 og inkluderer derfor både
pædagoger, ledere, økonomaer m.v. I opgørelsen indgår sygefravær og tilskadekomst i tjenesten. Sygefraværet er opgjort på
baggrund af antal fraværsdage ud fra dagsværksprincippet og inkluderer tjenestemænd, overenskomstansatte og elever. Der er
datamangel ved opgørelsen af sygefravær for vuggestuer og børnehaver, hvilket forklarer, hvorfor disse ikke indgår i figuren.

Det fremgår af figur 4.3, at Gribskov og Gladsaxe kommuner har et højere sygefravær blandt personalet i
dagpleje end de andre benchmarkingkommuner og på landsplan. Modsat har Greve og Høje-Taastrup
kommuner et lavt sygefravær hos personalet i dagplejen. I aldersintegrerede dagtilbud har Gladsaxe
Kommune det højeste sygefravær, og sygefraværet i de andre benchmarkingkommuner med undtagelse af
Gribskov Kommune ligger højere end landsgennemsnittet.
Sammenholdes sygefraværet blandt personalet i dagplejen med udgiftsniveauet pr. 0-5-årig, ses der ikke
umiddelbart et mønster. Gladsaxe, Gribskov og Hillerød kommuner har højere sygefravær end de andre
benchmarkingkommuner, men Gladsaxe Kommune har det højeste udgiftsniveau, mens Hillerød og
Gribskov kommuner har de laveste blandt benchmarkingkommunerne. Ved at sammenholde
udgiftsniveauet og sygefraværet i aldersintegrerede dagtilbud ses derimod et mønster, hvor Gladsaxe
Kommune har høje udgifter og et højt sygefravær, mens Gribskov og hele landet har et lavt udgiftsniveau og
et lavt sygefravær. Dette kunne være en indikation af, at Gladsaxe Kommune har mulighed for bedre
udnyttelse af de afsatte ressourcer på området for aldersintegrerede dagtilbud.
4.3.2 ANTAL BØRN PR. FULDTIDSANSAT MED PÆDAGOGISKE ARBEJDSOPGAVER SOM
INDIKATOR FOR PRODUKTIVITET
Hvis antallet af indskrevne børn pr. fuldtidsansat med pædagogiske arbejdsopgaver øges uden at øge
driftsudgifterne m.m., vil dette bidrage til en øget produktivitet i dagtilbuddet. Et højt antal indskrevne børn
pr. fuldtidsansat betyder typisk lavere udgifter til løn og dermed lavere udgifter pr. barn. Det er derfor
forventningen, at kommuner med en høj normering vil have lavere udgifter pr. 0-5-årig. Af figur 4.4 fremgår
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benchmarkingkommunernes indbyrdes placering i forhold til antallet af indskrevne børn pr. fuldtidsansat
med pædagogiske arbejdsopgaver fordelt på dagpleje, vuggestue, børnehave og aldersintegrerede dagtilbud
i 2013.
Figur 4.4 Antal indskrevne børn pr. fuldtidsansat med pædagogiske arbejdsopgaver, 2013
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Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 5.18.
Note: Indskrevne børn i dagpleje er vægtet som om alle indskrevne var i alderen 0 – 2-årige. Tilsvarende er indskrevne i
aldersintegrerede institutioner alle vægtet som 3 – 5-årige, hvilket vil sige, at én 0-2-årig tæller som 2,11 3-5 -årige.

I figur 4.4 ses, at benchmarkingkommunerne har en lavere normering i dagpleje end landsgennemsnittet, og
at Hillerød, Høje-Taastrup og Greve kommuner har flere indskrevne børn pr. fuldtidsansat i vuggestue end
på landsplan. Greve Kommune har flest indskrevne børn i børnehave og aldersintegrerede dagtilbud.
Sammenholdes udgiftsniveauet pr. 0-5-årig med benchmarkingkommunernes normering, er der ikke en klar
tendens. Greve Kommune har flest indskrevne børn pr. fuldtidsansat i børnehave og aldersintegrerede
dagtilbud og har højere udgifter pr. 0-5-årig end på landsplan. Hillerød Kommune har relativt mange
indskrevne børn pr. fuldtidsansat i dagpleje, vuggestue og aldersintegrerede dagtilbud og har lavere
udgifter pr. 0-5-årig end på landsplan. Dette kunne være en indikation på god udnyttelse af områdets
ressourcer.
4.3.3 GENNEMSNITLIG STØRRELSE DAGTILBUD SOM INDIKATOR FOR PRODUKTIVITET
Dagtilbud, der øger kapaciteten med ét barn uden at øge udgifterne til drift m.m., har øget dagtilbuddets
produktivitet. Store dagtilbud (målt i antal indskrevne børn) medfører typisk lavere udgifter pr. barn som
følge af stordriftsfordele, herunder øget fleksibilitet ved sygdom, ferieafløsning m.m. Derfor er det
forventningen, at kommuner med store dagtilbud har lavere udgifter pr. 0-5-årig. Figur 4.5 viser
benchmarkingkommunernes gennemsnitlige størrelse dagtilbud målt i antal indskrevne børn i 2014.
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Figur 4.5 Gennemsnitlig størrelse dagtilbud (målt i antal indskrevne børn), 2014
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Kilde: Danmarks Statistik PAS22
Note: Den gennemsnitlige størrelse dagtilbud er baseret på antallet af indskrevne børn i vuggestuer, børnehaver og aldersinte grerede
dagtilbud og dækker over en stor variation i størrelsen af dagtilbuddene. Data er pr. 1. oktober 2014.

Det fremgår af figur 4.5, at Hillerød Kommune ligger over landsgennemsnittet og har større dagtilbud end
de andre benchmarkingkommuner. Greve Kommune ligger på niveau med landsplan, mens Gribskov
Kommune har de mindste dagtilbud.
Ved at sammenholde udgiftsniveauet pr. 0-5-årig med den gennemsnitlige dagtilbudsstørrelse ses, at både
Hillerød og Gribskov kommuner har relativt lave udgifter, men at Hillerød Kommune gennemsnitligt har
store dagtilbud og Gribskov Kommune har mindre dagtilbud. Det er muligt at få en indikation af den
overordnede sammenhæng mellem størrelsen på dagtilbud og de afsatte udgifter på området ved at plotte
benchmarkingkommunernes udgiftsniveau pr. 0-5-årig i forhold til deres gennemsnitlige størrelse dagtilbud.
Dette forhold afbildes i figur 4.6 nedenfor.

Udgift pr. 0-5-årig, 2014

Figur 4.6 Sammenhæng mellem udgiftsniveau og gennemsnitlig størrelse dagtilbud, 2014
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Med undtagelse af Gribskov Kommunes placering i figur 4.6 ser det ud til, at kommuner med større
dagtilbud målt i antal indskrevne børn har lavere udgifter på dagtilbudsområdet. Hillerød Kommune har
således den bedste udnyttelse af ressourcerne med de største dagtilbud og laveste udgifter.
4.3.4 UDGIFTSNIVEAU SAMMENHOLDT MED INDIKATORER FOR PRODUKTI VITET
Hillerød Kommune har lavere udgifter pr. 0-5-årig end på landsplan, og udgifterne ligger under det
beregnede udgiftsbehov. Kommunen er placeret i top tre ved alle produktivitetsindikatorer med undtagelse
af sygefravær blandt personale i aldersintegrerede dagtilbud.
Greve Kommune har et højere udgiftsniveau pr. 0-5-årig end landsgennemsnittet i 2014, men bruger færre
udgifter end det beregnede udgiftsbehov. Kommunen ligger i top tre ved sygefravær blandt personale i
dagpleje og aldersintegrerede dagtilbud, ved gennemsnitlig størrelse dagtilbud og ved antal indskrevne
børn pr. fuldtidsansat i vuggestue, børnehave og aldersintegrerede dagtilbud.
Høje-Taastrup Kommune har de næsthøjeste udgifter pr. 0-5-årig og bruger flere udgifter end det beregnede
udgiftsbehov. Kommunen opnår en placering i top tre ved sygefravær blandt personale i dagpleje og ved
antal indskrevne børn pr. fuldtidsansat i vuggestue og børnehave.
Gribskov og Gladsaxe kommuner er lavest placeret blandt benchmarkingkommunerne, når det gælder de
tre produktivitetsindikatorer; indskrevne børn pr. fuldtidsansat i børnehave og aldersintegrerede dagtilbud,
sygefravær blandt personale i dagpleje og gennemsnitlige størrelse dagtilbud. Gribskov Kommune har et
højere udgiftsniveau pr. 0-5-årig end på landsplan i 2014 og lavere udgifter end det beregnede udgiftsbehov.
Udgiftsniveauet pr. 0-5-årig i Gribskov Kommune kan være misvisende i 2014 pga. manglende
udgiftstilpasning til lavere børnetal. Gladsaxe Kommune har det højeste udgiftsniveau pr. 0-5-årig og
udgifterne overstiger det beregnede udgiftsbehov i kommunen.
Overordnet set klarer Hillerød og Greve kommuner sig derfor relativt bedre på produktivitetsindikatorerne
end de andre benchmarkingkommuner. Dette kan være en indikation af, at Hillerød og Greve er relativt
bedre til at udnytte de afsatte ressourcer på dagtilbudsområdet.

4.4 EFFEKT
Forholdet mellem input og outcome angiver, hvor effektiv en indsats er. I dette afsnit fokuseres på
virkningen af benchmarkingkommunernes indsats på dagtilbudsområdet, og der er i højere grad tale om
indikatorer for effekten frem for egentlige effektmål. Indikatorerne for effekten på dagtilbudsområdet
omfatter andel pædagogisk uddannet personale og andel børn med sen overflytning fra dagtilbud til skole.
4.4.1 ANDEL PÆDAGOGI SK UDDANNET PERSONAL E SOM INDIKATOR FOR EFFEKT
Dagtilbud med en høj andel pædagogisk uddannet personale vil kunne tilbyde pasning, hvor børnenes
trivsel, udvikling og læring understøttes. Det uddannede personale har ligeledes en grundlæggende
teoretisk viden om det pædagogiske arbejde i en daginstitution og besidder værktøjer til udredning og støtte
af det enkelte barn. Forventningen er derfor, at kommuner med en højere andel pædagogisk uddannet
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personale har en højere kvalitet i børnepasningen, hvor børnenes læringsmål og pædagogiske behov i højere
grad tilgodeses. Figur 4.7 viser benchmarkingkommunernes andel pædagogisk uddannet personale i 2013.
Figur 4.7 Andel pædagoguddannet personale inkl. ledere, 2013
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Kilde: ECO Nøgletal 2013, tabel 5.30.
Note: FLIS-data for Høje-Taastrup Kommune er misvisende pga. en fejl i indberetningen til FLIS Høje-Taastrup opgør selv andelen af
pædagoguddannet personale inkl. ledere til 50 %.

Det fremgår af figuren, at alle benchmarkingkommuner har en lavere andel pædagogisk uddannet personale
inkl. ledere end landsplan. Med undtagelse af Høje-Taastrup Kommunes lavere andel pædagoguddannet
personale på ca. 40 pct., ligger kommunerne nogenlunde på niveau med en andel på omkring 54 pct. Med
afsæt i den forventede sammenhæng mellem kvaliteten af børnepasningen og andelen af pædagogisk
uddannet personale vil Gladsaxe, Greve, Gribskov og Hillerød kommuner tilbyde børnepasning, hvor der er
en relativ højere vægt på pædagogisk tillærte aspekter end i Høje-Taastrup Kommune.
4.4.2 ANDEL BØRN MED SEN OVERFLYTNING FRA DAGTILBUD TIL SKOLE SOM INDIKATOR FOR
EFFEKT
Andelen af børn med sen overflytning er et udtryk for dagtilbuddenes evne til at klæde børnene på til skiftet
fra dagtilbud til skole. Jo bedre dagtilbuddene er til at forberede børnene på skolestart, desto flere børn
starter i skoler som planlagt. Det er forventningen, at kommuner med en lav andel børn med sen
overflytning er gode til at klæde børnene på til overgangen fra dagtilbud til skole.
I figur 4.8 ses benchmarkingkommunernes andel af børn med sen overflytning fra dagtilbud til skole i 2014.
Af figuren fremgår det, at både Greve og Hillerød kommuner har en høj andel børn med sen overflytning fra
dagtilbud til skole sammenlignet med landsgennemsnittet og de andre benchmarkingkommuner. Modsat
har Gribskov, Gladsaxe og Høje-Taastrup kommuner en lavere andel børn med sen overflytning end både
på landsplan og Greve og Hillerød kommuner. Ud fra hypotesen ville dette være en indikation af, at
dagtilbuddene i Gladsaxe, Gribskov og Høje-Taastrup kommuner er relativt bedre til at klæde børnene på til
skolestart, at der kun er en mindre andel, der har sen overflytning.
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Figur 4.8 Andel børn med sen overflytning fra dagtilbud til skole, 2014
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Kilde: FLIS, Andel elever med sen skolestart.

Det er udgiftsreducerende at få flest mulige børn overflyttet fra dagtilbud til skole til planlagt tid, men hvis
børnene overflyttes for tidligt, kan det resultere i, at de går et klassetrin om. På denne måde udskydes
udgifterne blot til et senere tidspunkt. Det kunne derfor være interessant at undersøge, om de kommuner,
der har få børn med sen overflytning fra dagtilbud til skole også har relativt flere børn, der går et klassetrin
om.
Ved at sammenholde andelen af børn med sen overflytning fra dagtilbud til skole med den gennemsnitlige
størrelse dagtilbud i figur 4.9 ses, at andelen af børn med sen overflytning stiger med størrelsen af
dagtilbuddet.

Gennemsnitlig størrelse dagtilbud,
2014
(antal indskrevne børn)

Figur 4.9 Sammenhæng mellem gennemsnitlig størrelse dagtilbud (målt i antal indskrevne børn) og
andel børn med sen overflytning fra dagtilbud til skole, 2014
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Figur 4.9 indikerer umiddelbart, at der i kommuner med mindre dagtilbud er en lavere andel børn med sen
overflytning fra dagtilbud til skole end i kommuner med større dagtilbud. Før der kan drages konklusioner
på baggrund af figur 4.9, er der dog behov for at undersøge forholdet nærmere, eftersom der er stort fokus
på at holde udgifterne nede ved etablering af store dagtilbud. Dette ville eksempelvis kunne ske ved at
sammenholde størrelsen på alle benchmarkingkommuners dagtilbud med andelen af børn med sen
overflytning i hvert dagtilbud.
4.4.3 UDGIFTSNIVEAU SAMMENHOLDT MED INDIKATORER FOR EFFEKT
Sammenholdes indikatorerne for effekt med benchmarkingkommunernes udgiftsniveau, ses der ikke et
konkret mønster. Høje-Taastrup Kommune har eksempelvis det næsthøjeste udgiftsniveau pr. 0-5-årig, den
laveste andel pædagogisk uddannet personale, men en relativ lav andel børn med sen overflytning fra
dagtilbud til skole. Hillerød Kommune har det laveste udgiftsniveau pr. 0-5-årig, en relativ høj andel
pædagoguddannede ansatte, men en høj andel børn med sen skolestart.

4.5 SERVICENIVEAU
Åbningstiden på dagtilbudsområdet er en væsentlig parameter for serviceniveauet og påvirker også
udgiftsniveauet, idet længere åbningstid medfører øgede udgifter. Den gennemsnitlige åbningstid i
benchmarkingkommunerne fremgår af nedenstående figur 4.10.

Figur 4.10 Den gennemsnitlige ugentlige åbningstid i 2014 i dagtilbud, 2014
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Kilde: De enkelte kommuners oplysninger.
Note: Åbningstiden er angivet som den gennemsnitlige åbningstid for institutioner, der er åbent på fuld tid i 2014 uden korrektion for
lukke og feriedage i 2014.

Af figur 4.10 ses, at Høje-Taastrup Kommune gennemsnitligt har en ugentlig åbningstid på 52,9 timer,
hvilket er knap fire timer mere end i Gladsaxe Kommune, som i gennemsnit har åbent i 49,5 timer om ugen.
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Kommunernes lukke- og feriedage i 2014 fremgår af figur 4.11. Mange lukkedage er forbundet med et lavere
serviceniveau, men betyder også lavere udgifter.
4.11 Antal lukke- og feriedage i dagtilbud 0-5 år, 2014
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Kilde: De enkelte kommuners oplysninger.
Note: Fem feriedage svarer til en uges ferielukket i skolernes sommerferie.

Det fremgår af figur 4.11, at antallet af lukke- og feriedage i 2014 spænder fra 8 dage i Gribskov Kommune til
14 dage i Hillerød Kommune.
Sammenholdes de viste indikatorer for serviceniveauet i kommunerne med kommunernes udgiftsniveau,
ses der en tendens. Hillerød Kommune har de laveste udgifter pr. 0-5-årig og det største antal ferie- og
lukkedage samt en lav ugentlig åbningstid. Modsat har Høje-Taastrup og Greve kommuner højere udgifter
pr. 0-5-årig end landsplan, relativt lange ugentlige åbningstider og relativt få lukke- og feriedage.

4.6 KONKLUSION
Udgiftsniveau og udgiftsbehov
I 2014 ligger udgiftsniveauet pr. 0-5-årig højere end på landsplan i alle benchmarkingkommunerne med
undtagelse af Hillerød Kommune. Gladsaxe Kommune har det højeste udgiftsniveau pr. 0-5-årig efterfulgt af
Høje-Taastrup Kommune. Gladsaxe og Høje-Taastrup kommuners faktiske udgifter ligger hhv. 1 og 2 pct.
højere end det beregnede udgiftsbehov. I Greve, Gribskov og Hillerød kommuner er udgiftsniveauet lavere
end udgiftsbehovet.
Indikatorer for produktivitet
Overordnet set klarer Hillerød og Greve kommuner sig relativt bedst på de tre produktivitetsindikatorer
sygefravær blandt personalet i dagpleje og aldersintegrerede dagtilbud, antal indskrevne børn pr.
fuldtidsansat med pædagogiske arbejdsopgaver og gennemsnitlig størrelse dagtilbud. Dette kunne være en
indikation af, at de to kommuner har en relativ bedre udnyttelse af de afsatte ressourcer på området end de
andre benchmarkingkommuner. Gladsaxe og Gribskov kommuner klarer sig mindre godt ved sygefravær
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blandt personalet og den gennemsnitlige størrelse dagtilbud. Dette kunne tyde på, at kommunerne ikke
opnår det fulde udbytte af de afsatte ressourcer.
Sammenholdes kommunernes udgiftsniveau med deres gennemsnitlige størrelse dagtilbud, ser det ud til, at
kommuner med gennemsnitligt større dagtilbud har lavere udgifter pr. 0-5-årig. Ved sygefraværet i
aldersintegrerede dagtilbud ses en tendens til, at kommuner med højere sygefravær ligeledes har højere
udgiftsniveau. Der ses ikke et mønster mellem kommunernes udgiftsniveau og sygefraværet blandt
personale i dagtilbud eller mellem udgiftsniveauet og antallet af indskrevne børn pr. fuldtidsansat med
pædagogiske arbejdsopgaver.
Indikatorer for effekt
Andelen af pædagogisk uddannet personale i benchmarkingkommunerne er lavere end på landsplan.
Benchmarkingkommunernes andel ligger på niveau med hinanden med undtagelse af Høje-Taastrup
Kommune, som har en lavere andel end de andre kommuner. Data for Høje-Taastrup Kommune kan dog
være misvisende.
Ved andelen af børn med sen overflytning fra dagtilbud til skole har Greve og Hillerød kommuner en højere
andel end både landsgennemsnittet og de andre benchmarkingkommuner. Gladsaxe, Gribskov og HøjeTaastrup kommuner har en andel lavere end på landsplan.
Sammenholdes kommunernes udgiftsniveau med andelen af pædagogisk uddannet personale og med
andelen af børn med sen overflytning, fremgår der ikke et klart mønster. I stedet ser det umiddelbart ud til,
at der i kommuner med mindre dagtilbud er en lavere andel børn med sen overflytning fra dagtilbud til
skole, hvilket giver anledning til en nærmere undersøgelse, før der drages konklusioner på baggrund heraf.
Serviceniveau
Hillerød Kommune har en kortere ugentlig åbningstid og flere ferie- og lukkedage end de andre kommuner,
hvilket ser ud til at hænge sammen med kommunens lave udgiftsniveau. Modsat har Høje-Taastrup og
Greve kommuner højere udgifter end på landsplan og en relativ lang ugentlig åbningstid samt relativt
mange ferie- og lukkedage. Det kunne derfor tyde på, at der er en sammenhæng mellem kommunernes
faktiske udgifter og deres serviceniveau.
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5. SKOLEOMRÅDET
5.1 INDLEDNING
Skoleområdet omfatter alle udgifter til den kommunale folkeskole, fælles udgifter for kommunens samlede
skolevæsen, syge- og hjemmeundervisning, psykologisk og pædagogisk rådgivning, befordring af elever i
grundskolen, undervisning til børn på kommunale specialskoler og i regionale tilbud, bidrag til privatskoler
samt statslige skoler og efterskoler, udgifter til ungdommens uddannelsesvejledning samt pasning af
skolebørn i skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber.
Dette års nøgletalsrapport adskiller sig fra tidligere år ved at de primære kildedata, der anvendes i
analyserne, er hentet fra FLIS (fælleskommunale ledelsesinformation) i stedet for ECO-nøgletal. Nøgletallene
i FLIS er ikke valideret i kommunerne. Det betyder, at de enkelte nøgletal skal aflæses og tolkes med stor
forsigtighed. Det primære formål med analyserne er at give eksempler på, hvordan de nye nøgletal, som FLIS
stiller til rådighed, kan kombineres og give læseren viden om andre indikatorer af sektorområdets
produktivitet og effekt end kun de økonomiske.
Alle fem benchmarkingkommuner har haft faldende udgifter til det samlede folkeskoleområde pr. 6-16 årige
over en årrække, men udgifterne er steget i 2014. Høje-Taastrup Kommune har væsentlig højere udgifter pr.
6-16 årig end de øvrige kommuner. Gladsaxe og Høje-Taastrup kommuner har de højeste udgiftsbehov.
Gladsaxe og Greve kommuner har et udgiftsniveau, som er lavere end udgiftsbehovet, mens Gribskov, HøjeTaastrup og Hillerøds kommuners udgiftsniveau er højere end udgiftsbehovet.
I dette kapitel er der primært fokus på udgifter pr. elev i den kommunale folkeskole, da det er her, at
kommunen i et vist omfang kan påvirke udviklingen gennem organisering, kapacitetstilpasning, faglige
målsætninger og valgt serviceniveau. Der er meget stor forskel på udgifterne til den kommunale folkeskole
pr. elev. Greve har et udgiftsniveau, som er markant lavere end de øvrige kommuner, og samlet er der et
spænd på ca. 20.000 kroners forskel i udgift pr. elev mellem den dyreste (Høje-Taastrup) og den billigste
(Greve) kommune i denne benchmarking svarende til 28 pct.
Der sker meget på skoleområdet i disse år. Mange kommuner har foretaget strukturændringer i retning af
færre, men større skoler, og i dette skoleår implementeres folkeskolereformen. Baggrunden for at ændre
skolestrukturen er ofte et ønske om bedre kapacitetsudnyttelse og et bredere fagligt miljø.
Den gennemsnitlige skolestørrelse i benchmarkingkommunerne er på mellem 575 og 700 elever bortset fra i
Høje-Taastrup Kommune, hvor den gennemsnitlige skolestørrelse er 450 elever. Klassekvotienten er i 2014
generelt højere end i 2010 i alle kommuner. Gladsaxe Kommune har den højeste klassekvotient.
Når udgifterne pr. elev i folkeskolen sammenholdes med skolestørrelsen, har Høje–Taastrup Kommune små
skoler og høje udgifter pr. elev, mens Hillerød Kommune har de største skoler og relativt lavere udgifter pr.
elev. Omvendt har Gribskov og Gladsaxe kommuner relativt store skoler, men også høje udgifter pr. elev.
Greve Kommunes skoler er på størrelse med Gladsaxe og Gribskov kommuners, men udgifterne pr. elev er
markant mindre.
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Større skoler har pr. definition en større lærerstab og dermed mulighed for at få en bredere faglig dækning
og fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen. De fem benchmarkingkommuner har i 2013/2014 en
kompetencedækning på mellem 70 og 77 pct. Kommunerne med de største skoler har også den højeste
kompetencedækning, men kompetencedækningen i alle fem kommuner er lavere end de nationale måltal.
Sygefraværsprocenten blandt lærere er steget i alle kommuner fra 2013 til 2014. Det er iøjnefaldende, da der
samtidig sker en implementering af folkeskolereformen, hvor der har været meget fokus på tilpasning til nye
arbejdsformer. Sygefraværsprocenten blandt lærere er højest i Gribskov Kommune, men den er steget
relativt mest i Gladsaxe og Gribskov kommuner. Alle benchmarkingkommuner har i 2014 en
sygefraværsprocent, som er højere end landsgennemsnittet
Alle kommuner har i hele perioden haft en inklusionsprocent på mere end 95 pct. og over tid inkluderes
flere og flere i den kommunale folkeskole. Undtagelsen er dog Høje-Taastrup Kommune, hvor
inklusionsprocenten generelt er faldet siden 2010. Der er ingen sammenhæng mellem inklusionsprocenten,
og hvor stor en andel af de samlede udgifter, som kommunerne anvender til specialundervisning.
Gribskov Kommune har den højeste privatskolefrekvens på ca. 30 pct., mens privatskolefrekvensen i Greve
Kommune er på ca. 12 pct. Samlet er det ikke på nuværende tidspunkt noget i data, som peger i retning af, at
folkeskolereformen har givet en større søgning til privatskoler. Det er formentlig også for tidligt at vurdere
nu, hvor reformen er i år 1 og derfor først er ved at blive implementeret.

5.2 UDGIFTER
Figur 5.1 viser benchmarkingkommunernes samlede udgifter til folkeskoleområdet pr. 6-16 årig, herunder
udgifter til specialskoler, SFO, Ungdomsvejledning, PPR mv. Det vil sige kommunens udgifter til de 6-16
årige, hvad enten de går i kommunens egne folkeskoler, på privatskole eller efterskole.

Kr. pr. 6-16 årig

Figur 5.1. Udgifter til folkeskoleområdet pr. 6-16 årig mv., R2010-R2014 (2014pl)
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Kilde: FLIS-data 2010-2014, funktion 3.22

Det fremgår, at stort set alle kommuner har haft faldende udgifter pr. 6-16 årige over en årrække, men at
udgifterne er steget i 2014. Alle kommuner, bortset fra Greve Kommune, har i 2014 haft et udgiftsniveau som
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er højere end landsgennemsnittet. Høje-Taastrup Kommune har væsentlig højere udgifter pr. 6-16 årig end
de øvrige kommuner.
Omfanget af udgifter afhænger ofte af de rammevilkår, som kommunen er underlagt. På skoleområdet er
der særligt fire faktorer som har betydning for kommunens udgifter: andel af familier i bestemte boligtyper,
andel børn i familier med lav uddannelse, Ø-kommune og antal 6-16 årlige (logaritmisk). De fire faktorer
forklarer tilsammen 50 pct. af kommunens udgifter på skoleområdet.
Figur 5.2 Faktisk udgiftsniveau og beregnede udgiftsbehov 2014 (2014 pl)
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Kilde: FLIS data område og egen beregning med udgangspunkt i ECO nøgletals indeks for udgiftsbehov.

Det fremgår, at Gladsaxe og Høje-Taastrup kommuner har de højeste udgiftsbehov. Gladsaxe og Greve
kommuner har et udgiftsniveau, som er lavere end udgiftsbehovet på hele skoleområdet, mens Gribskov og
Høje-Taastrup kommuners udgiftsniveau er ca. 1 pct. højere end udgiftsbehovet. Hillerød Kommunes
udgiftsniveau er ca. 4 pct. højere end behovet tilsiger.
Rammevilkårene som er nævnt ovenfor forklarer kun 50 pct. af kommunernes udgiftsniveau. En stor del af
forskellene mellem de fem benchmarkingkommunernes udgifter kan skyldes forskelle i politisk prioritering,
produktivitet, kapacitetsudnyttelse mv.
Udgifterne til folkeskoleområdet mv. viser de samlede økonomiske ressourcer, som anvendes på området
for at give børn i alderen 6-16 år undervisnings- og fritidstilbud. Fordelingen af udgifter på funktioner
fremgår af figur 5.3, som viser, at Gladsaxe Kommune anvender 71 pct. af de samlede udgifter direkte på
folkeskolen og 5 pct. på specialundervisning. De øvrige kommuner anvender en væsentlig mindre andel på
folkeskolen og en større andel på specialundervisning. Gribskov Kommune anvender den relativt største
andel af udgifterne på privatskoler (14 pct.)
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Figur 5.3. Fordeling af udgifter på funktion 3.22, 2014
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Kilde: FLIS data (DAK-rapport).
Note: Nærmere afgrænsning af funktionsområder fremgår af kildefortegnelsen i kapitel 13

5.3 PRODUKTIVITET
Produktivitet i klassisk forstand er, hvor meget output der opnås ud fra et givet input. I denne kontekst er
nøgletallene vedrørende produktivitet en indikator på, hvordan/hvor godt kommunernes udgifter (input)
gennem indre processer og organisering mv. omsættes til output.
5.3.1 ENHEDSPRISEN PR. ELEV I FOLKESKOLE N
En indikator er enhedsprisen for en elev i den kommunale folkeskole.3 Det fremgår af figur 5.4, at Gladsaxe,
Gribskov og Høje-Taastrup kommuner har et udgiftsniveau over 70.000 kr. pr. elev, hvilket er mere end
landsgennemsnittet (62.087 kr.). Hillerød Kommune har udgifter på niveau med landsgennemsnittet, mens
Greve Kommune har et væsentligt lavere udgiftsniveau end de øvrige kommuner og landsgennemsnittet.
Samlet er der et spænd på ca. 20.000 kroners forskel i udgift pr. elev mellem den dyreste og den billigste
kommune i denne benchmarking, svarende til 28 pct.

3

Modsat figur 5.1, som viser samtlige udgifter til såvel folkeskole, privatskoler, SFO mv. opgjort pr. 6-16 årig. Det gælder for både

Gladsaxe, Gribskov og Høje Taastrup kommuner, at udgiften pr. elev i den kommunale folkeskole ikke er væsentligt lavere end
udgiften pr. 6-16 årig. Det skyldes bl.a., at antallet af elever er mindre end antallet af 6-16 årige og kan derfor være et udtryk for, at der
er en høj andel på fx privatskole eller specialskole. I Hillerød Kommune og særligt i Greve Kommune er udgiften pr. elev markant
mindre end pr. 6-16 årig.
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Figur 5.4 Nettodriftsudgifter pr. elev i folkeskolen, 2014
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Kilde: FLIS data, funktion 3.22.01 og 3.22.02

I det følgende ses der på udvalgte indikatorer, som har betydning for, hvor godt ressourcerne udnyttes. Det
er klassekvotient, skolestørrelse, kompetencedækning samt sygefravær blandt lærere.
5.3.2 UDVIKLING I KLASSEKVOTIENT
Klassekvotienten er et udtryk for, hvordan lærerkapaciteten udnyttes, da en høj klassekvotient er et udtryk
for antallet af elever pr. lærerressource (og dermed høj produktivitet). Det fremgår af figur 5.4, at alle
kommuner har øget klassekvotienten i de seneste år, men at klassekvotienten har været stabil i HøjeTaastrup og Greve kommune siden 2012. Gladsaxe Kommune har den højeste klassekvotient, og den relativt
høje klassekvotient skyldes en kombination af, at skolestrukturen er ændret, og at der – som følge af
befolkningstilvækst – er kommet flere elever.
Figur 5.5 Udvikling i klassekvotient
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Kilde: FLIS-data.
Note: Der mangler data for udviklingen i Gribskov kommune.
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5.3.3 UDVIKLING I GE NNEMSNITLIG SKOLESTØRRELSE
I de senere år har mange kommuner foretaget strukturændringer i retning af færre, men større skoler.
Formålet er bl.a. at få en højere kapacitetsudnyttelse og produktivitet. Som det fremgår af figur 5.6, er det en
generel tendens, som både ses i benchmarkingkommunerne og på landsplan.
Figur 5.6 Udvikling i gennemsnitlig skolestørrelse
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Kilde: FLIS-data.

I Hillerød er der sket en markant ændring efter 2011, og den gennemsnitlige skole har 700 elever. I Gladsaxe
Kommune er der sket en mere gradvis ændring af skolestrukturen i retning af større skoler, og der er i
gennemsnit 615 elever på kommunens skoler. Også i Greve og Gribskov kommuner har den gennemsnitlige
skole ca. 600 elever.
Trods det, at den gennemsnitlige skole også er blevet større i Høje-Taastrup Kommune, er skolerne her dog
fortsat markant mindre end i de øvrige benchmarkingkommuner, men på niveau med landsgennemsnittet
med ca. 450 elever. Gladsaxe og Hillerød kommuner, som har de højeste klassekvotienter, jf. figur 5.5, har
også de største skoler.
Baggrunden for at ændre skolestrukturen er ofte et ønske om bedre kapacitetsudnyttelse og et bredere
fagligt miljø. I figur 5.7 sammenholdes udgifterne pr. elev i folkeskolen (figur 5.7) med den gennemsnitlige
skolestørrelse i kommunen. Det fremgår af figuren, at Høje Taastrup har små skoler og høje udgifter pr. elev,
mens Hillerød har de største skoler og relativt lavere udgifter pr. elev. Omvendt har Gribskov og Gladsaxe
kommuner relativt store skoler, men også høje udgifter pr. elev. Greve kommunes skoler er på størrelse med
Gladsaxe og Gribskov, men udgifterne er pr. elev er markant mindre.
På baggrund af figuren kan der ikke drages nogen entydig konklusion om sammenhæng mellem
udgiftsniveau og skolestørrelse. Det vil være nødvendigt at foretage en nærmere analyse på skoleniveau for
at belyse en evt. sammenhæng mellem udgiftsniveau og skolestørrelse.
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Figur 5.7. Sammenhæng mellem udgift pr. elev og gennemsnitlig skolestørrelse
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5.3.4 KOMPETENCEDÆKNING
Større skoler har pr. definition en større lærerstab og dermed mulighed for at få en bredere faglig dækning
og fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen. Det fremgår af folkeskoleloven, at der skal være fuld
kompetencedækning i 2020, hvor fuld kompetencedækning er defineret ved, at 95 pct. af
undervisningstimerne dækkes af lærere med relevant linjefag. I 2016 er det nationale måltal for
kompetencedækningen 85 pct.4
Figur 5.8. Sammenhæng mellem gennemsnitlig skolestørrelse og kompetenceniveau 2013/2014
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Kilde: FLIS-data samt www.undervisningsstatistik.dk (Undervisningsministeriets LIS).

4

Undervisningsministeriet: Kompetencedækning i folkeskolen, 2013/2014
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De fem benchmarkingkommuner har i 2013/2014 en kompetencedækning på mellem 70 og 77 pct., og
kommunerne med de største skoler har også den højeste kompetencedækning. Høje Taastrup Kommune,
som har de gennemsnitlige mindste skoler, har den laveste kompetencedækning, mens Hillerød Kommune,
som har de gennemsnitlig største skoler, har den højeste kompetencedækning, jf. figur 5.8.
I alle

fem benchmarkingkommuner er kompetencedækningen lavere end landsgennemgennemsnittet og de

nationale måltal. Alle kommuner skal derfor have stor fokus på at øge kompetencedækningen for at nå de
nationale målsætninger.
5.3.5 SYGEFRAVÆR BLA NDT LÆRER OG PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN
En af de faktorer, som har betydning for produktivitet og udgiftsniveauet, er sygefraværet blandt lærere og
andet personale på skolerne. Et højt sygefravær medfører typisk udgifter til vikarer og kan desuden have
betydning for kontinuiteten i undervisningen. Et højt sygefravær betyder alt andet lige, at der er færre antal
dage til rådighed for undervisning og andre opgaver, og at det dermed er sværere for kommunerne at
realisere de planlagte aktiviteter.
Det fremgår af figur 5.9, at sygefraværsprocenten blandt lærere er steget i alle kommuner fra 2013 til 2014.
Det er iøjnefaldende, da der samtidig sker en implementering af folkeskolereformen, hvor der har været
meget fokus på tilpasning til nye arbejdsformer. Sygefraværsprocenten blandt lærere er højest i Gribskov
Kommune, men den er steget relativt mest i Gladsaxe og Gribskov kommuner. Alle
benchmarkingkommuner har i 2014 en sygefraværsprocent, som er højere end landsgennemsnittet.
Figur 5.9. Udviklingen i sygefravær blandt lærere, 2013-2014
8
7
6
Pct.

5
4
3

4,74

5,63

5,45

6,70

5,15

4,98

3,93

4,86

4,32

5,16

3,81

1

3,54

2

0
Gladsaxe

Lærere, 2013
Greve
Gribskov

Hillerød

Lærere, 2014
Høje-Taastrup
Hele landet
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Sygefraværet blandt pædagoger i folkeskolen er i 2014 højere end blandt lærerne i alle kommuner og på
landsplan. I Greve Kommune er forskellen på sygefraværsprocenten mellem pædagoger og lærere dog
begrænset og markant mindre end i de øvrige kommuner. Dette bliver interessant at følge fremover i takt
med, at de to personalegrupper får en mere integreret arbejdsdag under samme ledelse.
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Figur 5.10. Sygefravær blandt lærere og pædagoger i folkeskolen, 2014

Hele landet

Lærere

Kilde: FLIS-data.
Note: data for sygefravær for pædagoger i folkeskolen mangler for Gribskov Kommune

5.4 EFFEKT
I dette afsnit fokuseres på virkningen af benchmarkingkommunernes indsats på skoleområdet. Da forholdet
mellem input og outcome ikke opgøres for hvert effektmål, er der i stedet tale om indikatorer for effekten af
indsatsen. Indikatorerne for effekten omfatter skolernes evne til inklusion, privatskolefrekvens, karakterer
samt overgang til ungdomsuddannelse.
5.4.1 INKLUSION
I Økonomiaftalen 2013 blev der fastlagt en national målsætning om, at 95 pct. af eleverne skal være
inkluderet i almenskolen i 2015. I hele perioden har alle kommuner med undtagelse af Høje-Taastrup
Kommune haft en inklusionsprocent på mere end 95 pct. og over tid har inklusionen af elever i folkeskolen
været stigende. Dette gælder dog ikke Høje-Taastrup Kommune, hvor inklusionsprocenten generelt er faldet
siden 2010 og i 2014 ligger under 95 pct. jf. figur 5.11.
Figur 5.11. Udvikling i inklusionsprocent 2010-2014
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Kilde: FLIS-data (beregnet som 100 pct. minus segretionsprocenten)
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Stigende inklusion er et udtryk for en bevidst prioritering, og det ses også på antallet af elever på
specialskoler, som generelt har været faldende i perioden (ikke vist her). Ud af de samlede ressourcer til
folkeskolen anvender benchmarkingkommunerne mellem 5 og 16 pct. til specialskolen som vist i figur 5.3
indledningsvist i kapitlet. Denne forskel kommer ikke til udtryk ved forskelle i inklusionsprocent.
5.4.2 ANDEL AF ELEVER I PRIVATSKOLE
I forbindelse med folkeskolereformen har der været debat om, hvorvidt kravet til inklusion og den generelle
omlægning af skoledagen har medført, at flere vælger en privatskole. Figur 5.12 viser udviklingen i
privatskolefrekvens over de senest fem år.
Det fremgår, at privatskolefrekvensen er stabil for Gladsaxe, Hillerød og Greve Kommuner. Her går mellem
11 pct. (Greve) og 18,6 pct. (Hillerød og Gladsaxe) af kommunens unge i alderen 6-16 år på privatskole. I
Høje-Taastrup Kommune er der sket en stigning på 3 pct. siden 2011. Gribskov Kommune har med ca. 30
pct. den højeste privatskolefrekvens, og det forklarer derfor, at Gribskov kommune anvender en relativt
større andel af de samlede ressourcer til privatskole (figur 5.3) end de øvrige benchmarkingkommuner.
Figur 5.12. Udvikling i privatskolefrekvens 2010-2014
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Kilde: FLIS-data. Note: Privatskolefrekvensen har været konstant niveau 30 % i Gribskov Kommune. Der er fejl i data for 2010-2012.

Samlet er det ikke på nuværende tidspunkt noget i data, som peger i retning af, at folkeskolereformen har
givet en større søgning til privatskoler. Det er formentlig også for tidligt at vurdere nu, hvor reformen er i år
1 og derfor først er ved at blive implementeret.
5.4.3 KARAKTERNIVEAUET I FOLKESKOLEN
Et andet effektmål er karakterer. Nedenfor er vist karaktergennemsnittet for retskrivning, læsning og
matematik for 9. klasses elever (figur 5.13). Overordnet fremgår det, at karaktergennemsnittet i HøjeTaastrup Kommune er væsentligt lavere end i de øvrige kommuner og end landsgennemsnittet. For de
øvrige kommuner gælder, at karaktergennemsnittet – men mindre variation – er nogenlunde ensartet uanset
forskelle i udgiftsniveau pr. elev, skolestørrelse og kompetencedækning.
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Figur 5.13. Karaktergennemsnit i læsning, retskrivning og matematik 2014
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En af folkeskolereformens målsætninger er, at alle børn skal lære mere. Eleverne skal derfor have
individuelle læringsmål, og fokus er på mulighederne for, at den enkelte elev kan forbedre sig. I Greve
Kommune er der – ligesom på landsplan – sket en lille, men gradvis forbedring af karakterniveauet over
årene. Der er ikke et entydigt billede for de øvrige kommuner over tid.
Figur 5.14 Udvikling i gennemsnitlig karakterniveau 9. klasse afgangsprøve alle fag, 2010-2014
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Kilde: FLIS-data. Note: Der mangler data for udviklingen i Gribskov kommune.
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Kommunerne med de største skoler har det relativt højeste karaktergennemsnit for elever, som forlader
folkeskolen. Figur 5.15 viser, at der kun er en mindre sammenhæng mellem kompetenceniveau og
karakterniveauet.
Figur 5.15 Sammenhæng mellem gennemsnit karakter ved afgangsprøve og kompetencedækning
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Kilde: FLIS-data samt www.undervisning.dk (uvm.dk)

5.4.4 UDDANNELSESPARATHED
Der er en politisk målsætning om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
Folkeskolen skal derfor arbejde målrettet mod, at eleverne er parat til en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10
klasse. Nedenstående figur 5.16 viser udviklingen i, hvor mange af de elever, som søger en
erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, der vurderes at være ikke parate. Det er således en
indikator for, hvor mange folkeskolen formår at gøre parate.
Figur 5.16. Andel af elever, som bliver vurderet ikke parat til ungdomsuddannelse
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Kilde: www.undervisningsstatistik.dk (Undervisningsministeriets LIS).
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Sammenholdes andel af elever, som ikke uddannelsesparate med kommunernes karakterniveau i figur 5.14
ses en tydelig sammenhæng. I Høje-Taastrup som har det laveste karaktergennemsnit bliver mere end 10
pct., af dem som ønsker en ungdomsuddannelse, vurderet ikke parate. Det betyder, at disse elever enten må
supplere deres kundskaber (fx ved at tage 10 klasse eller lignede) eller foretage et andet valg. I Gladsaxe
Kommune var der i 2011 mere end 10 pct., som blev vurderet ikke parate til ungdomsuddannelse, men den
andel er faldet i de senere år. I Gribskov Kommune er der kun ca. 2 pct., som vurderes ikke parate.
Figur 5.16 fortæller dog ikke, hvor stor en andel af folkeskoleeleverne, der ikke bliver parathedsvurderet,
fordi de ikke ønsker eller magter en ungdomsuddannelse efter folkeskolen, og det analyseres ikke denne
rapport, hvor mange der faktisk gennemfører en ungdomsuddannelse.

Det fremgår af figur 5.17, at mellem 60 og 70 pct. vælger en gymnasieuddannelse efter folkeskolen. Det er
Greve og Hillerød kommuner, som har den største søgning mod gymnasium. Høje-Taastrup Kommune har
den største andel af unge, som søger mod en erhvervsuddannelse.
Figur 5.17. Samlet fordeling af elever, som forlader folkeskolen. 2013
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Kilde: ECO nøgletal 2014. Tabel 6.22

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at der er mellem 14,8 pct. (Greve) og 18,1 pct. (Gladsaxe), hvor det er
uoplyst, hvad eleverne laver efter folkeskolen (i 2013). Det er en stor andel i forhold til målsætningerne om,
at alle unge skal have uddannelse og job. Det ligger uden for denne analyse at gå nærmere ind i den
problemstilling.

5.5 KONKLUSION
Der er meget stor forskel på udgifterne til den kommunale folkeskole pr. elev. Greve Kommune har et
udgiftsniveau, som er markant lavere end de øvrige kommuner, og samlet er der et spænd på ca. 20.000
kroners forskel i udgift pr. elev mellem den dyreste (Høje-Taastrup) og den billigste (Greve) kommune i
denne benchmarking, svarende til 28 pct.
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Der sker meget på skoleområdet i disse år. Mange kommuner har foretaget strukturændringer i retning af
færre, men større skoler, og i dette skoleår implementeres folkeskolereformen. Baggrunden for at ændre
skolestrukturen er ofte et ønske om bedre kapacitetsudnyttelse og et bredere fagligt miljø.
Den gennemsnitlige skolestørrelse i benchmarkingkommunerne er på mellem 575 og 700 elever bortset fra i
Høje-Taastrup Kommune, hvor den gennemsnitlige skolestørrelse er 450 elever. Klassekvotienten er i 2014
generelt højere end i 2010 i alle kommuner. Gladsaxe Kommune har den højeste klassekvotient.
Når udgifterne pr. elev i folkeskolen sammenholdes med skolestørrelsen, har Høje Taastrup Kommune små
skoler og høje udgifter pr. elev, mens Hillerød Kommune har de største skoler og relativt lavere udgifter pr.
elev. Omvendt har Gribskov og Gladsaxe kommuner relativt store skoler, men også høje udgifter pr. elev.
Greve Kommunes skoler er på størrelse med Gladsaxe og Gribskov kommuner, men udgifterne pr. elev er
markant mindre.
Større skoler har pr. definition en større lærerstab og dermed mulighed for at få en bredere faglig dækning
og fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen. De fem benchmarkingkommuner har i 2013/2014 en
kompetencedækning på mellem 70 og 77 pct. Kommunerne med de største skoler har også den højeste
kompetencedækning, men kompetencedækningen i alle fem kommuner er lavere end de nationale måltal.
Sygefraværsprocenten blandt lærere er steget i alle kommuner fra 2013 til 2014. Det er værd at bemærke, da
der samtidig sker en implementering af folkeskolereformen, hvor der har været meget fokus på tilpasning til
nye arbejdsformer. Sygefraværsprocenten blandt lærere er højest i Gribskov Kommune, men den er steget
relativt mest i Gladsaxe og Gribskov kommuner. Alle benchmarkingkommuner har i 2014 en
sygefraværsprocent, som er højere end landsgennemsnittet
Alle kommuner har i hele perioden haft en inklusionsprocent på mere end 95 pct. og over tid inkluderes
flere og flere i den kommunale folkeskole. Undtagelsen er dog Høje-Taastrup, hvor inklusionsprocenten
generelt er faldet siden 2010 og lå i 2014 på under 95 pct.. Der er ingen sammenhæng mellem
inklusionsprocenten og hvor stor en andel af de samlede udgifter, som kommunerne anvender til
specialundervisning.
Gribskov Kommune har den højeste privatskolefrekvens på ca. 30 pct., mens privatskolefrekvensen i Greve
Kommune er på ca. 12 pct. Samlet er det ikke på nuværende tidspunkt noget i data, som peger i retning af, at
folkeskolereformen har givet en større søgning til privatskoler. Det er formentlig også for tidligt at vurdere
nu, hvor reformen er i år 1, og derfor først er ved at blive implementeret.
Folkeskolen skal arbejde målrettet mod, at eleverne er parat til en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10.
klasse. Der er ses en tydelig sammenhæng mellem karakterniveauaet og andelen af elever, som vurderes til
ikke at være parate til en ungdomsuddannelse. I Høje-Taastrup Kommune bliver mere end 10 pct., af dem
som ønsker en ungdomsuddannelse, vurderet ikke parate. I Gladsaxe Kommune var der i 2011 mere end 10
pct., som blev vurderet ikke parate til ungdomsuddannelse, men den andel er faldet i de senere år. I
Gribskov Kommuner er der kun ca. 2 pct. som vurderes ikke parate.
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6. SÅRBARE BØRN OG UNGE
6.1 INDLEDNING
Området for sårbare børn og unge omfatter udgifter til plejefamilier og opholdssteder, forebyggende
foranstaltninger, døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner til børn og unge i alderen 0-22 år.
Dette års nøgletalsrapport adskiller sig fra tidligere år ved at anvende FLIS (Fælleskommunalt
Ledelsesinformationssystem), som den primære datakilde. Området Udsatte Børn og Unge er nyt i FLIS, og
derfor er oplysningerne fra fagsystemerne ikke valideret i kommunerne. Derfor skal opgørelserne i dette
kapitel aflæses og fortolkes med stor forsigtighed. Økonomien på det samlede område er korrekt angivet
(kommunernes regnskab 2014), mens analyserne hvor aktivitetstal (antal/andel) indgår ikke er endelig
valideret. For Greve og Gribskov ser tallene direkte misvisende ud, hvorfor de ikke indgår i disse analyser.
Kapitlets analyser kan således ikke benyttes direkte handlingsorienteret uden validering af data. Men
kapitlets primære formål med analyserne er at give eksempler på, hvordan de nye nøgletal kan kombineres og
give indikatorer på effekterne af kommunernes praksis. I dette kapitel er følgende hypoteser blevet
undersøgt:
1) Er der sammenhæng mellem høj anbringelsesfrekvens og lav udgift?
2) Betyder en satsning på forebyggende tiltag at gennemsnitsalderen for anbringelse udskydes og at
anbringelsesperioden forkortes?
Analysens konklusion viser, at der ikke ser ud til at være en tendens til, at kommuner med en høj
anbringelsesfrekvens på en type anbringelse har lavere udgifter pr. anbragt på denne type anbringelse. Det
kan være en indikation af, at kommunen enten kan forbedre sin visitationspraksis eller at kommunens
anbragte børn er ”tunge” og derfor bidrager til et højere udgiftsniveau.
Ved at satse på forebyggende tiltag tyder det på, at den gennemsnitlige alder for anbringelse i kommunerne
udskydes, og at anbringelsesperioden forkortes.
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6.2 UDGIFTER
Figur 6.1 viser de fem kommuners udgifter til området for sårbare børn og unge i perioden 2010-2014.
Figur 6.1 Udgifter pr. 0-22 årig, regnskab 2010-2014 (PL 2014)
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Kilde: FLIS, Samlet NDU (serv+overfør.) pr 0-22-år, 2010-2014

Høje-Taastrup og Gribskov kommuner har de højeste udgifter på området i 2014 med hhv. 13.300 kr. og
14.100 kr. pr. 0-22-årig efterfulgt af Hillerød Kommune med 11.100 kr. Gladsaxe og Greve kommuner har de
laveste udgifter med hhv. 9.500 kr. og 9.300 kr. pr. 0-22-årig.
Omfanget af udgifter afhænger ofte af de rammevilkår, som kommunerne er underlagt. På det specialiserede
børneområde opfattes fire faktorer som værende afgørende for en kommunes udgifter: andel familier i
bestemte boligtyper, andel 6-15 årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, andel
førtidspensionister og andel børn som er flyttet mere end 3 gange.

Figur 6.2. Udgiftsniveau og beregnet udgiftsbehov
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Kilde: ECO-nøgletal og FLIS, 2014.

Figur 6.2 viser det beregnede udgiftsbehov sammenlignet med det faktiske udgiftsniveau i kommunerne.
Figuren viser, at Gladsaxe og Greve kommuner har udgifter på hhv. 14 og 5 pct. under deres beregnede
Side 46 af 88

udgiftsbehov. Modsat ligger Gribskov, Hillerød og Høje-Taastrup kommuners faktiske udgifter hhv. 21 pct.,
19 pct. og 11 pct. højere end det beregnede udgiftsniveau. Grundlaget vurderes imidlertid som værende for
utilstrækkeligt til at konkludere på, fx kunne forskellen også tolkes som, at de fire rammefaktorer, med en
forklaringsgrad på 58 pct., ikke formår at forklare alle udgifter i de enkelte kommuner.

6.3 PRODUKTIVITET
Produktivitet i klassisk forstand er, hvor meget output, der opnås ud fra et givet input. I forhold til området
for sårbare børn og unge er det interessant at betragte gennemsnitspriserne, idet denne størrelse er et udtryk
for, hvor meget input i kr. (personale- og driftsressourcer), der skal bruges for at få en enhed output, fx en
helårsanbringelse.
Greve og Gribskov kommuner fremgår ikke af figur 6.3, hvilket skyldes problemer med kommunernes
datakvalitet på området. Gribskov Kommune indgår ikke i de følgende figurer, da Gribskov Kommune ikke
har en systematisk indberetning af data til FLIS grundet manglende fagsystem. Data i FLIS er således
udelukkende baseret på andre kommuners indberetning.
Figur 6.3 viser den årlige udgift pr. anbragt i 2014. Som det fremgår af figuren er der stor forskel på de årlige
udgifter pr. anbragt i de viste kommuner. Gladsaxe, Greve og Høje-Taastrup kommuner har alle højere
udgifter pr. anbragt end på landsplan og end Hillerød Kommune. Hillerød Kommune har de laveste
udgifter pr. anbragt med 0,5 mio. kr. pr. anbragt.
Figur 6.3 Årlig udgift pr. anbragt, 2014
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Kilde: FLIS, Udg. pr. anbragt (alle), 2014

Figur 6.4 viser kommunernes årlige udgift pr. anbragt i 2014 fordelt på forskellige typer anbringelser.
Figuren viser, at en plejefamilieanbringelse er den billigste anbringelse på landsplan, og at Hillerød
Kommune har de laveste udgifter pr. anbragt i plejefamilie og opholdssted, mens Gladsaxe Kommune har
de højeste udgifter pr. anbragt på opholdssteder og i døgninstitutioner.
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Figur 6.4 Årlig udgift pr. anbragt for forskellige typer anbringelser, 2014
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Kilde: FLIS, Udg. pr. plejefamilie anbragt (alle), Udg. pr. opholdsstedanbragt, Udg. pr. døgninstitutions anbragt

Figur 6.4 viser også, at kommunernes sammensætning af anbringelser er meget forskellig. Det kan være et
udtryk for en strategisk satsning betinget af fx en anstrengt økonomi, men det kan også være historisk
betinget og dermed et udtryk for kommunernes erfaring med, hvad der skaber de bedste resultater i forhold
til det enkelte barn.
Figur 6.5 nedenfor viser kommunernes andel anbragte fordelt på de forskellige typer anbringelser.
Figur 6.5 Andel anbragte på forskellige typer anbringelser, 2014
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Figur 6.5 viser, at Gladsaxe Kommune med 52 pct. har flest anbragte børn i plejefamilier i 2014 og jf. figur 6.4
ligger Gladsaxe Kommunes udgifter pr. anbragt barn i plejefamilie på niveau med landsplan. Hillerød
Kommune har den højeste andel anbragte børn på opholdssteder og jf. figur 6.4 tillige de laveste udgifter pr.
anbragt på et opholdssted. På landsplan er en døgninstitutionsanbringelse den dyreste anbringelsesform,
hvilket tillige afspejles hos kommunerne.
Sammenholdes figur 6.4 og 6.5 ser der ikke ud til at være en tendens til, at kommuner med en høj
anbringelsesfrekvens på en type anbringelse har lave udgifter pr. anbragt på denne type anbringelse. Dette
kunne være en indikation af, at kommunerne enten har en mindre god visitationspraksis ift. matchning af
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børn og anbringelsestilbud, eller at kommunernes anbragte børn er ”tunge” og derfor bidrager til et højt
udgiftsniveau.
I figur 6.6 er vist fordelingen af kommunernes samlede udgifter på anbringelser og forebyggende tiltag.
Denne figur er interessant i forhold til at se, hvordan kommunerne har valgt at bruge deres samlede
ressourcer, og kan i en vis udstrækning være en indikator for den valgte strategi på det specialiserede
børneområde. Antagelsen er, at jo flere ressourcer der bruges på forebyggelse, jo færre ressourcer skal der
bruges på anbringelser.
Figur 6.6 Samlede udgifter pr. 0-22 årige til forebyggelse og anbringelse, 2014
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Figuren viser, at Hillerød Kommune bruger den største andel af sine samlede ressourcer på forebyggelse pr.
0-22 årig efterfulgt af Gladsaxe og Greve kommuner, mens Høje-Taastrup Kommune bruger færrest
ressourcer på forebyggelse og har de største udgifter til anbringelser. Sidstnævnte kommune er tillige den
kommune, som anvender flest ressourcer samlet set på de to foranstaltningstyper.

6.4 EFFEKT
I dette afsnit belyses effekten på området sårbare børn og unge ud fra fire indikatorer:
1)
2)
3)
4)

Antal førstegangsanbringelser og alder ved førstegangsanbringelse,
Gennemsnitsalder ved anbringelse og varighed for anbringelse
Andel børn som var anbragt i år 2013, men ikke i år 2014
Andel børn med et forebyggelsestilbud både i år 2013 og 2014.

Gribskov Kommune indgår ikke i de følgende figurer, da Gribskov Kommune ikke har en systematisk
indberetning af data til FLIS grundet manglende fagsystem. Data i FLIS er således udelukkende baseret på
andre kommuners indberetning.
1. ANTAL FØRSTEGANGSANBRINGELSER OG ALDER VED ANBRINGELSEN
Af figur 6.7 fremgår antallet af førstegangsanbringelser pr. 1.000 0-22-årige og gennemsnitsalderen ved
førstegangsanbringelser i kommunerne i 2014. Få førstegangsanbringelser og en høj gennemsnitsalder ved
førstegangsanbringelser kunne indikere, at kommunerne formår at udskyde anbringelsestidspunktet ved
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hjælp af forebyggende tiltag. Det kunne dog også indikere, at kommunen har udskudt en sag, som derefter
har vokset sig større, og resulterer i en (dyr) anbringelse.
Figur 6.7 Antal førstegangsanbringelser pr. 1.000 0-22-årige og gennemsnitsalder ved
førstegangsanbringelse, 2014
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Figur 6.7 viser, at kommunerne har mellem 1 til 3 førstegangsanbringelser pr. 1.000 0-22-årige i 2014.
Endvidere viser figuren, at gennemsnitsalderen på landsplan er 13 år, hvor Høje-Taastrup Kommune som
den eneste ligger lavere med en gennemsnitsalder på 11 år. Hillerød Kommune har den højeste
gennemsnitsalder med 15 år.
2. GENNEMSNITSALDER VED ANBRINGELSE OG VARIGHED FOR ANBRINGELSE
Hypotesen er, at en høj gennemsnitsalder ved førstegangsanbringelser, og en kort anbringelsesperiode kan
være en indikation af, at den enkelte kommune formår at iværksætte forebyggende tiltag, som udskyder den
gennemsnitlige alder for anbringelse og forkorter anbringelsesperioden ved hurtigt at anvise et mindre
indgribende tilbud.
Figur 6.8 Gennemsnitlig varighed i måneder og alder i år ved anbringelser, 2014
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Figur 6.8 viser den gennemsnitlige varighed for anbringelser i måneder, og gennemsnitsalderen ved
anbringelser. Det fremgår af figuren, at der er stor forskel på hvor lang tid, at kommunerne har et barn
anbragt uden for hjemmet. Høje-Taastrup og Hillerød kommuner har en anbringelsesperiode på 35 og
40måneder, mens Gladsaxe Kommune ligger i den lave ende med kun 6 måneder. Kommunerne ligner
hinanden lidt mere i forhold til gennemsnitsalder ved anbringelse, idet gennemsnitbarnet typisk anbringes i
den tidlige teenagealder, dvs. 12-14 års alderen. Eneste undtagelse er Høje-Taastrup Kommune, hvor barnet
anbringes i ca. 10 års alderen.
Sammenholdes figur 6.8 med de samlede udgifter til forebyggelse og anbringelse jf. figur 6.6, tegner der sig
et billede af, at kommuner som anvender en større andel ressourcer på forebyggelse (fx Gladsaxe Kommune)
også har en kortere anbringelsesperiode, end kommuner som bruger en mindre andel ressourcer på
forebyggelse (fx Høje-Taastrup Kommune). Ligeledes ser der ud til at være en vis sammenhæng, hvor de
kommuner (fx Gladsaxe Kommune) som anvender en større andel ressourcer på forebyggelse også har en
lidt højere anbringelsesalder end kommunen med den laveste forebyggelsesandel (Høje-Taastrup
Kommune).
I figur 6.9 ses andelen af anbragte pr. 1.000 børn fordelt på aldersgrupper i 2014. Figuren er medtaget for at
undersøge, hvor meget de forskellige kommuner bruger anbringelser, som tilbudsform målt i forhold til den
samlede antal børn i aldersgruppen.
Figur 6.9 Andel af anbragte pr. 1.000 børn i forskellige aldersgrupper, 2014
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Figur 6.9 tegner et øjebliksbillede af aldersfordelingen af anbragte børn i 2014. Der er tale om en andel af
aldersgruppen i opgørelsen, og som således ikke afhængig af antallet af børn i aldersgruppen. Figuren viser,
at landsgennemsnittet for anbringelser af 0-5-årige og 6-13-årige er højere end i Hillerød, Gladsaxe og HøjeTaastrup kommuner med undtagelse af aldersgruppen 6-13-årige, hvor Høje-Taastrup Kommune har en
højere andel. Høje-Taastrup Kommune har flest anbragte 14-17-årige, mens Hillerød Kommune har flest i
aldersgruppen 18-22-årige. Dette kunne tyde på, at Hillerød har en stor del unge på efterværn.
3. ANDEL BØRN SOM ER ANBRAGT I ÅR 2013, MEN IKKE I ÅR 2014
Hypotesen er, at andelen af unge, der i år 2013 er anbragt uden for hjemmet, men som ikke er anbragt i 2014
kan være en indikation af kommunernes succes med deres tiltag. Kommunernes andel af anbragte uden for
hjemmet i 2013, men ikke i 2014 ses i figur 6.10.
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Figur 6.10 Andelen af børn og unge, der var anbragt uden for hjemmet i 2013, men ikke i 2014
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4. ANDEL BØRN MED ET FOREBYGGELSESTILBUD BÅDE I ÅR 2013 OG 2014
Hypotesen er, at kommunernes succes med at fastholde børn i et forebyggelsestilbud modvirker brugen af
eksempelvis anbringelser. I figur 6.11 ses kommunernes andel børn med et forebyggelsestilbud i både 2013
og 2014. Figuren viser, at alle kommuner har en rimelig høj andel, som får et forebyggende tilbud både i år
2013 og 2014. Det lave niveau i Greve Kommune kunne tyde på et behov for datavalidering.
Figur 6.11 Andel børn med et forebyggelsestilbud både i år 2013 og 2014
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6.7 KONKLUSION
Følgende hypoteser blev undersøgt i analysen:
Sammenhæng mellem høj anbringelsesfrekvens og lav udgift
Hillerød Kommune har de laveste udgifter ved to ud af tre typer anbringelser efterfulgt af Høje-Taastrup
Kommune. Analysen indikerer, at der ikke er en tendens til, at kommuner med en høj anbringelsesfrekvens
på en type anbringelse har lavere udgifter pr. anbragt på denne type anbringelse. Det kan være en indikation
af, at kommunen enten kan forbedre sin visitationspraksis, eller at kommunens anbragte børn er ”tunge” og
derfor bidrager til et højere udgiftsniveau.
Sammenhæng mellem satsning på forebyggende tiltag og udskudt alder for anbringelse og forkortet
anbringelsesperioden. Kommuner, som anvender en større andel ressourcer på forebyggelse (fx Gladsaxe
Kommune) har en kortere anbringelsesperiode, end kommuner som bruger en mindre andel ressourcer på
forebyggelse (Høje-Taastrup Kommune). Ligeledes ser der ud til at være et mønster, hvor kommuner (fx
Gladsaxe Kommune) som anvender en større andel ressourcer på forebyggelse også har en lidt højere
anbringelsesalder end kommunen med den laveste forebyggelsesandel (Høje-Taastrup Kommune).
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7. VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV
7.1 INDLEDNING
I dette afsnit belyses voksne med særlige behov. Området dækker udgifter til botilbud for personer med
særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, behandling af
stofmisbrugere, botilbud til længerevarende og midlertidigt ophold, kontaktperson- og ledsageordning,
beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.
Herudover er der medtaget udgifter registreret under tilbud til ældre og handicappede, som også er
relevante for voksne med særlige behov. Det gælder fx tilskud til personlig og praktisk hjælp som
modtageren selv ansætter, tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne,
socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige
sociale problemer, forskellige former for hjælpemidler samt rådgivning og rådgivningsinstitutioner relateret
til hjælpemidler og hjælpemiddeldepoter.
Dette års nøgletalsrapport adskiller sig fra tidligere år ved at de primære kildedata, der anvendes i
analyserne, er hentet fra FLIS (fælleskommunale ledelsesinformation) i stedet for ECO-nøgletal. Nøgletallene
i FLIS er ikke valideret i kommunerne. Det betyder, at de enkelte nøgletal skal aflæses og tolkes med stor
forsigtighed. Det primære formål med analyserne er at give eksempler på, hvordan de nye nøgletal, som FLIS
stiller til rådighed, kan kombineres og give læseren viden om andre indikatorer af sektorområdets
produktivitet og effekt end kun de økonomiske.
Voksne med særlige behov indgår i FLIS. FLIS måler i en månedlig DAK-rapport kvaliteten af den enkelte
kommunes data ift. egnetheden til benchmarking. Heri fremgår det, at Gladsaxe, Greve, Hillerød og Høje
Taastrup kommuner alle har data, der egner sig til benchmarking. Gribskovs data har dog en kvalitet, der
ikke egner sig til benchmarking. Dette gælder dog ikke de rene udgiftsopgørelser, der baserer sig på
regnskabstal. En generel bemærkning er, at forskelle i definition og kontering kan give skævheder i de
enkelte sammenligninger.
Analysens konklusioner er i hovedtræk følgende:
1.

Der er store forskelle i gennemsnitspriser på de analyserede ydelsesområder.

2.

Forskelle i antal modtagere indikerer forskel i adgangen til ydelser og/eller definition.

3.

Fordelingen på målgrupper vurderes ikke at have betydning for udgiftsniveauet.

4.

Der savnes klare effektmål på området voksne med særlige behov.

7.2 UDGIFTER
De fem benchmarkingkommuners udgifter til området voksne med særlige behov er vist i figur 7.1. Det ses,
at Høje Taastrup har de højeste udgifter med i alt 10.021 kr. pr. 18-64 årig. Herefter følger Hillerød og
Gribskov med henholdsvis 9.274 og 9.232 kr. pr. 18-64 årig. Gladsaxe ligger lige under landsgennemsnittet
med 7.725 kr. pr. 18-64 årig, og laveste udgifter har Greve med i alt 6.764 kr. pr. 18-64 årig.
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Figur 7.1: Udgift pr. 18-64 årig til voksne med særlige behov, regnskabstal 2014 (2014-priser)
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Kilde: FLIS data

Omfanget af udgifter afhænger ofte af de rammevilkår, som kommunen er underlagt. På området voksne
med særlige behov er udgiftsbehovet beregnet på baggrund af følgende to rammebetingelser:


Andel strafferetlige afgørelser pr. 15+ årig



Andel handicappede

Figur 7.2 viser de faktiske udgifter sammenlignet med det beregnede udgiftsbehov for
benchmarkingkommunerne.
Figur 7.2: Kommunernes udgiftsniveau og beregnede udgiftsbehov pr. indbygger, 2014 regnskabstal
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Kilde: FLIS DAK – 1010 – 0030 trukket for hver kommune, Danmarks Statistik, tabel REGK3E, 2014, FOLK1, 2014

Greve Kommune har et udgiftsniveau, der ligger 22 pct. under det beregnede udgiftsbehov og Gladsaxe
Kommunes udgifter ligger 6 pct. under det beregnede udgiftsbehov. Hillerød Kommune ligger højest med et
udgiftsniveau på 16 pct. over udgiftsbehovet. Gribskov og Høje-Taastrup kommuner har begge et
udgiftsniveau, der ligger 12 pct. over udgiftsbehovet. Det skal dog bemærkes at rammebetingelserne på
området kun har en forklaringsgrad på 15 pct.
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7.3 PRODUKTIVITET
I klassisk forstand er produktivitet, hvor meget output der opnås ud fra et givent input. I denne kontekst er
nøgletallene vedrørende produktivitet indikatorer på hvordan/hvor godt kommunernes udgifter gennem
indre processer og organisering mv. omsættes til output. På området voksne med særlige behov er det
interessant at betragte gennemsnitspriserne pr. modtager, idet det er en indikator for det ressourceforbrug,
der skal til for ”producere” eller købe et helårstilbud. Dette er vist i figur 7.3.
Fokus er her særligt på de store udgiftsområder, længerevarende og midlertidige botilbud samt
socialpædagogisk støtte. Det bemærkes, at dette dækker over mange forskelligartede institutioner og at
grænserne mellem hvornår et ophold defineres som midlertidigt eller længerevarende kan være flydende.
Figur 7.3: Gennemsnitspriser pr. modtager, 2014 regnskabs- og aktivitetstal

1.200
1.000
800
600

Midlertidig ophold
Gladsaxe

Greve

Længerevar. ophold
Hillerød

Høje-Taastrup

159

218

102

0

155

220

1.204

875

626

717

655

532

515

414

200

606

400
364

Gns.udgift pr. modtager i 1.000 kr.

1.400

Soc.pæd. støtte
Hele landet

Kilde: FLIS data

Længerevarende botilbud er den dyreste kategori, og alle kommuner ligger under landsgennemsnittet. Dog
skiller Høje Taastrup Kommune sig ud med 875.000 kr. pr. modtager. I kategorien midlertidige botilbud
ligger Greve med 606.000 kr. pr. modtager over landsgennemsnittet. I kategorien socialpædagogisk støtte
ligger Gladsaxe og Høje Taastrup kommuner med henholdsvis 220.000 og 218.000 kr. pr. modtager over
landsgennemsnittet.
Figuren viser samlet set en stor forskel på prisen pr. helårsmodtager i de enkelte kategorier, som ved
antagelse om ensartet funktionsniveau indikerer et udgiftsreduktionspotentiale, hvis der arbejdes ud fra
samme praksis. Det bemærkes, at landsgennemsnittet er påvirket af datakvaliteten i de kommuner, hvis data
ikke egner sig til benchmarking.
Efterfølgende rettes fokus mod anvendelsesgraden eller tilgængeligheden af disse tre ydelsesgrupper,
hvilket er vist i figur 7.4. Det er ikke et klassisk produktivitetsmål, men indgår i FLIS og er medtaget for at
illustrere forskelle i hyppigheden og anvendelsen af de store udgiftsområder.
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Figur 7.4: Antal modtagere pr. 1.000 18-64 årige, 2014 aktivitetstal
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Figuren viser, at der er en klar overvægt i modtagere af socialpædagogisk støtte, som er den relativt billigste
støtteform af de tre analyserede. Hillerød Kommune har med 16,3 modtagere pr. 1000 borgere markant flest
modtagere, og ligger væsentligt over landsgennemsnittet. Blandt de øvrige kommuner, der alle ligger under
landsgennemsnittet, ligger Greve Kommune højest med 9,3 modtagere. I længerevarende botilbud ligger
Gladsaxe og Hillerød med henholdsvis 3,5 og 3,2 modtagere højest og over landsgennemsnittet på 2,7. I
midlertidige botilbud ligger Hillerød, Gladsaxe og Greve kommuner med henholdsvis 2,5, 2,3 og 2,2
modtagere en smule over landsgennemsnittet på 2,1.
I forlængelse af figur 7.4 vises i figur 7.5 forholdet mellem socialpædagogisk støtte kontra botilbud.
Figur 7.5: Forholdet mellem socialpædagogisk støtte og botilbud, 2014 aktivitetstal
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Kilde: FLIS data: Note: Aktivitetstallene for kommuner er ikke valideret.

Det ses, at Hillerød Kommune ligger over landsgennemsnittet med i alt 2,8 gange flere modtagere af
socialpædagogisk støtte end modtagere af botilbud. Gladsaxe har nærmest en 1:1 anvendelse. Der er
generelt store forskelle at spore kommunerne imellem, hvilket kan skyldes forskelle i strategisk satsning
og/eller i historisk betinget praksis.
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Som en mulig årsagsforklaring på forskelle kommunerne imellem er herunder i figur 7.6 vist den
procentvise fordeling af modtagere efter hovedmålgruppe i hver kommune. Figuren siger intet om det
samlede antal, men alene om forholdet.
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Figur 7.6: Fordeling af modtagere på målgrupper, 2014 aktivitetstal

70%

63

40%
30%

56

60

48

50%

66

60%

9

11

Hillerød

Høje Taastrup

Hele landet

Sindslidende

Socialt problem

4

10%

16

24

20%
0%
Gladsaxe

Greve

Fysisk funktionsnedsættelse

Psykisk funktionsnedsættelse

Kilde: FLIS data

Gladsaxe Kommune har en meget stor andel fysisk funktionsnedsatte, idet denne gruppe udgør 24 pct. af
modtagerne. Greve Kommune har til sammenligning kun 4 pct. Psykisk funktionsnedsættelse udgør den
største gruppe, mellem 48 pct.(Gladsaxe) og 63 pct. (Greve) af modtagerne i de respektive kommuner. Greve
Kommune har med 28 % den største andel af sindslidende, og Hillerød Kommune har med 9 pct. den største
andel af modtagere med målgruppen socialt problem. Der spores ingen umiddelbar sammenhæng mellem
andelene og et højt udgiftsniveau generelt og et højt udgiftsniveau sammenlignet med det beregnede
udgiftsniveau.

7.4 EFFEKT
Nøgletallene vedrørende effekt siger noget om udbyttet eller virkningen af indsatsen på et givent område.
På området voksne med særlige behov er det med udgangspunkt i tilgængelige data ikke muligt at opstille
meningsfulde effektmål.

7.5 SERVICENIVEAU
Området voksne med særlige behov omfatter også misbrugsområdet. Da en del af udgifterne på
misbrugsområdet ikke foregår via kommunal visitation, men igennem selvmøderprincippet er det ikke
meningsfuldt at medtage området i afsnittet om produktivitet, men det skønnes alligevel relevant, at
sammenligne kommunernes udgifter til misbrugsbehandling. Dette er vist i figur 7.8.
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Figur 7.8: Udgifter til misbrugsbehandling pr. 18-64 årig
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Det ses, at Hillerød Kommune har de højeste udgifter til alkoholbehandling med i alt 293 kr. pr. 18-64 årig
efterfulgt af Gribskov og Høje Taastrup kommuner med henholdsvis 212 og 178 kr. pr. 18-64 årig. Lavest og
under landsgennemsnittet ligger Greve og Gladsaxe kommuner med henholdsvis 78 og 52 kr. pr. 18-64 årig.
Højest på udgifter til stofmisbrugsbehandling og væsentligt over landsgennemsnittet ligger Høje Taastrup
og Gladsaxe med henholdsvis 494 og 416 kr. pr. 18-64 årig. Hillerød ligger med 253 kr. lige under
landsgennemsnittet, og nederst ligger Greve og Gribskov med henholdsvis 184 og 213 kr. pr. 18-64 årig.

7.7 KONKLUSION
Høje Taastrup, Hillerød og Gribskov kommuner har de højeste samlede udgifter på området voksne med
særlige behov, og samtidig også et udgiftsniveau der overstiger det beregnede udgiftsbehov. Hvorvidt dette
indikerer et udgiftsreduktionspotentiale er dog tvivlsomt, idet modellen bag det beregnede udgiftsbehov
kun har en forklaringsgrad på 15 pct.
Gennemsnitspriserne pr. modtager er højest i længerevarende botilbud, og er gennemsnitligt 50 pct.højere
end gennemsnitspriserne i midlertidige botilbud. Antal modtagere af længerevarende botilbud er en smule
højere end antal modtagere af midlertidige botilbud. Gennemsnitsprisen på socialpædagogisk støtte er
væsentligt lavere, og antal modtagere meget højere generelt. Der konstateres en stor forskel på forholdet
mellem socialpædagogisk støtte og botilbud kommunerne imellem. Det gælder dog for alle kommuner at
aktivitetstallene fra FLIS er behæftet med nogen usikkerhed.
En gennemgang af andelene fordelt på målgrupper vurderes ikke at have betydning for udgiftsniveauet.
Der konstateres store forskelle i udgiften pr. 18-64 årig til alkohol- og stofmisbrugsbehandling.
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8. ÆLDRE OG SUNDHED
8.1. INDLEDNING
Ældre- og sundhedsområdet har tidligere været to selvstændige kapitler i nøgletalsrapporten, men er i år
sammenskrevet til kapitel. Det skyldes, at der ofte er et organisatorisk overlap mellem ældre- og
sundhedsområdet i kommunerne. Samtidig er mange af kommunernes sundhedsudgifter relateret til ældre
borgere.
Kapitlet omfatter kommunernes udgifter og aktiviteter inden for ældre- og sundhedsområdet. På grund af
forskelle i kommunernes måde at organisere områderne er udgifterne opdelt i ældreområdet, der omfatter
praktisk og personlig hjælp, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler, hjemmesygepleje, forebyggende
indsatser for ældre og handicappede, herunder hjemmebesøg, m.v. samt sundhedsområdet inden for tre
centrale områder: Genoptræning, forebyggelse og sundhedsfremme.
Dette års nøgletalsrapport adskiller sig fra tidligere år ved at de primære kildedata, der anvendes i
analyserne, er hentet fra FLIS (fælleskommunale ledelsesinformation) i stedet for ECO-nøgletal. Nøgletallene
i FLIS er ikke valideret i kommunerne. Det betyder, at de enkelte nøgletal skal aflæses og tolkes med stor
forsigtighed. Det primære formål med analyserne er at give eksempler på, hvordan de nye nøgletal, som FLIS
stiller til rådighed, kan kombineres og give læseren viden om andre indikatorer af sektorområdets
produktivitet og effekt end kun de økonomiske.
Kapitlet præsenterer først kommunernes faktiske udgiftsniveau på ældre- og sundhedsområdet og
sammenholder disse med de beregnede udgiftsbehov på områderne. I de efterfølgende afsnit præsenteres
kommunernes indbyrdes placering på baggrund af en række indikatorer for henholdsvis produktivitet og
effekt. Sidste afsnit omhandler kommunernes serviceniveau.
På ældreområdet er der generelt set mangel på data i FLIS for Hillerød og Gribskov kommuner. De to
kommuner indgår derfor kun i enkelte figurer.
8.1.1 SAMMENFATNING
På ældreområdet er indikatorerne for produktivitet og effekt udvalgt med henblik på at afdække
ældreområdet, der omfatter hjemmehjælp, plejeboliger og plejehjem. De viste indikatorer i dette års
ældrekapitel dækker ikke alle aspekter af ældreområdet, og kan med fordel suppleres med andre relevante
indikatorer for produktivitet og effekt. I høringsperioden hos fagområderne er der kommet ideer til andre
nøgletal, der kan være relevante produktivitetsindikatorer på ældreområdet. Eksempelvis er antal
modtagere af hjemmehjælp pr. 1.000 65+-årig og antal plejeboligpladser pr. 1.000 65+-årig blevet nævnt. Det
kan være med i overvejelserne til fremtidige nøgletalsrapporter om disse skal indgå.
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8.2. UDGIFTER
Kommunernes faktiske udgifter til ældreområdet er opgjort pr. 65+-årig i nedenstående figur 8.1, som viser
udviklingen i udgiftsniveauet i perioden 2011 til 2014.
Figur 8.1 Udvikling i udgiftsniveau pr. 65+-årig - Ældreområdet (pl 2014)

Kilde: FLIS 2014, Udg. ældrepleje pr. 65+ årig.

Det fremgår af figur 8.1, at Gladsaxe Kommune har det højeste udgiftsniveau pr. 65+-årig i hele perioden fra
2011 til 2014 i forhold til benchmarkingkommunerne og landsplan. Udgifterne på ældreområdet i Gladsaxe
Kommune er dog faldet over tid og udgør i 2014 omkring 42.000 kr. pr. 65+-årig. Hillerød Kommune har de
næsthøjeste ældreudgifter og ligger i 2014 på niveau med landsgennemsnittet på ca. 39.000 kr. pr. 65+-årig.
Derefter følger Høje-Taastrup Kommune med et udgiftsniveau på ca. 34.000 kr. pr. 65+-årig, og Greve og
Gribskov kommuner med det laveste udgiftsniveau på ældreområdet på omkring 29.000 kr. pr. 65+-årig i
2014.
Kommunerne har forskellige rammevilkår, der påvirker størrelsen på deres udgiftsbehov. Nedenfor fremgår
de rammebetingelser, der har størst indflydelse på kommunernes udgifter. På ældreområdet forklarer
rammebetingelserne tilsammen 64 pct. af forskellene i kommunernes udgifter: andel enlige ældre, beregnet
rejsetid5, aldersbetinget plejebolighyppighed og andel 65+-årige kommunen betaler for i pct. af 65+-årige
bosat i kommunen.

Beregnet rejsetid afspejler, hvor store afstande personalet skal tilbagelægge for at servicere kommunens
ældre borgere.
5
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I figur 8.2 sammenholdes benchmarkingkommunernes faktiske udgiftsniveau til ældreområdet med
kommunernes beregnede udgiftsbehov i 2014.
Figur 8.2 Kommunernes udgiftsniveau og udgiftsbehov - Ældreområdet, 2014
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Kilde: FLIS 2014 og ECO, Udg. ældrepleje pr. 65+ årig.

Det fremgår af figur 8.2, at der er stor forskel i rammevilkårene i benchmarkingkommunerne, hvilket ses af
den varierende størrelse i udgiftsniveau og udgiftsbehov. I Greve og Hillerød kommuner overstiger de
faktiske udgifter det beregnede udgiftsbehov med hhv. 12 og 10 pct., hvilket indikerer, at de to kommuner
bruger flere penge på området, end rammebetingelserne umiddelbart giver anledning til. Modsat har
Gladsaxe, Gribskov og Høje-Taastrup kommuner udgiftsniveau, der er lavere end udgiftsbehovet. Da de fire
rammebetingelser forklarer 64 pct. af forskellene i kommunernes udgifter, kan afvigelserne mellem
udgiftsniveau og udgiftsbehov ligeledes skyldes, at rammebetingelserne ikke forklarer alle forskelle i
kommunernes udgifter.
Figur 8.3: Samlede udgifter til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse (inkl. grundbidrag 20102011), kr. pr. indbygger (2014 pl)
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Kilde: FLIS 2014 og Danmarks Statistik FOLK1.
Udgifter til sundhedspleje og tandpleje er ikke medtaget i figuren
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I figur 8.3 vises de fem benchmarkingkommuners udgifter til sundhedsområdet. Siden 2012 er udgifterne
steget i alle 5 kommuner og i hele landet. I regnskab 2014 har Gladsaxe og Gribskov de højeste udgifter med
henholdsvis 5.048 kr. og 4.836 kr. pr. indbygger efterfulgt af Høje Taastrup og Hillerød med henholdsvis
4.515 kr. og 4.418 kr. pr. indbygger. Greve har de laveste udgifter med 3.946 kr. pr. indbygger og er samtidig
den eneste kommune under landsgennemsnittet. I modsætning til de øvrige kommuner er Greve en del af
Region Sjælland, som ikke opkræver ny takst, når patienten flyttes mellem enheder/afdelinger i regionen.
Omfanget af udgifter afhænger ofte af de rammevilkår, som kommunen er underlagt. På sundhedsområdet
er udgiftsbehovet beregnet på baggrund af følgende fire rammebetingelser: Andel familier i bestemte
boligtyper, andel psykiatriske patienter, andel enlige ældre og andel 65+ årige.
Figur 8.4 viser de faktiske udgifter sammenlignet med det beregnede udgiftsbehov for
benchmarkingkommunerne. Gladsaxe, Gribskov, Hillerød og Høje Taastrup har alle højere udgifter end de
burde have sammenlignet med beregnet udgiftsbehov. Greve ligger derimod en smule under det beregnede
udgiftsbehov.
Figur 8.4: Udgifter til sundhed og beregnede udgiftsbehov pr. indbygger, 2014 regnskabstal
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Kilde: FLIS og Danmarks Statistik, REGK3E, FOLK1
Note: I figuren er medtaget udgifter til sundhedspleje og tandpleje

8.3 PRODUKTIVITET
Produktivitet er hvor meget output, der opnås, ud fra et givent input, der i dette tilfælde er udgifterne på
ældre- og sundhedsområdet. Via kommunernes interne processer og organisering omsættes udgifterne til
output. På ældreområdet er der følgende indikatorer for produktivitet; udgift pr. visiteret time til
hjemmehjælp og udgift pr. modtager i plejebolig.
8.3.1 UDGIFT PR. VISITERET TIME TIL HJEMMEHJÆLP SOM INDIKATOR FOR
PRODUKTIVITET
Udgiften pr. visiteret time til hjemmehjælp er interessant, da størrelsen af denne er et udtryk for, hvor meget
input i kr., herunder personale- og driftsressourcer, der skal bruges for at opnå en enhed output, dvs. en
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visiteret times hjemmehjælp. En kommune kan således opnå en produktivitetsforbedring ved at øge antallet
af visiterede timers hjemmehjælp uden også at øge udgifterne hertil.
Da flere kommuner helt eller delvist er gået væk fra godkendelsesmodellen6, hvad angår valg af
leverandører, er det ikke længere dækkende at sammenholde de genberegnede timepriser fra kommunernes
regnskaber. Alternativt ses derfor på forholdet mellem driftsudgifterne til personlig og praktisk hjælp for
kommunale og private leverandører af hjemmehjælp og det samlede antal visiterede timer til praktisk
bistand og personlig pleje under ét.
Figur 8.5 Udgift pr. visiteret time til hjemmehjælp, 2014
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Kilde: FLIS 2014. Data mangler for Gribskov og Hillerød kommuner. Greve Kommunes udgift pr. visiteret time til hjemmehjælp ser
mistænkelig høj ud, hvilket indikerer et behov for datavalidering.

Figur 8.5 viser udgiften pr. visiteret time til hjemmehjælp i 2014 for kommunerne. Det fremgår af figur 8.5, at
der er stor forskel på udgiften pr. visiteret time blandt benchmarkingkommunerne i 2014. Greve Kommune
har den største udgift pr. visiteret time til hjemmehjælp med 542 kr., mens Gladsaxe Kommune har den
laveste med 373 kr. pr visiteret time til hjemmehjælp. Med afsæt i dette bruger Gladsaxe Kommune relativt
færre ressourcer pr. visiteret time end Greve og Høje-Taastrup kommuner. Udgiften for Greve Kommune ser
dog mistænkelig høj ud, hvilket indikerer et behov for datavalidering.
Variationerne mellem kommunernes udgift pr. visiteret time til hjemmehjælp kan også skyldes forskelle i
vejtid og sygefravær, da længere distancer og flere vikarer som følge af et højt sygefravær typisk medfører
øgede udgifter.
8.3.2 UDGIFT PR. MODTAGER I PLEJEBOLIG OG PLEJEHJEM SOM INDIKATOR FOR
PRODUKTIVITET
Størrelsen af denne er interessant, da den er et udtryk for, hvor meget input i kr., herunder personale- og
driftsressourcer, der skal bruges for at opnå en enhed output, dvs. en plejebolig eller en plejehjemsplads. En
kommune vil således kunne øge produktiviteten ved at sænke driftsudgifterne pr. plejebolig eller

Under godkendelsesmodellen kan kommunen ikke begrænse antallet af leverandører. Hvorvidt, en leverandør godkendes eller ej,
afhænger således alene af spørgsmålet om, hvorvidt de opfylder kvalitetskravene. Ud over de fastsatte kvalitetskrav skal kommunen
fastsætte og offentliggøre de priskrav, der stilles til leverandører af hjemmehjælpsydelser.
6
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plejehjemsplads uden at ændre på serviceniveauet. I figur 8.6 afbildes benchmarkingkommunernes udgift
pr. modtager i plejebolig i 2014.
Figur 8.6 Udgift pr. modtager i plejebolig/plejehjem, 2014
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Kilde: FLIS, Udg. pr. modtager i plejebolig.
Data mangler for Gribskov og Hillerød kommuner.

Figur 8.6 viser, at kommunernes udgift pr. modtager i plejebolig ligger langt under landsgennemsnittet. Af
kommunerne har Greve Kommune de højeste udgifter pr. modtager i plejebolig, mens Gladsaxe Kommune
har de laveste. Dette er et centralt nøgletal på ældreområdet, men de store afvigelser i data indbyrdes
mellem kommunerne og i forhold til landsplan indikerer et behov for at validere data i kommunerne. Der
kan derfor ikke drages konklusioner på baggrund af den viste figur.

8.4 EFFEKT
Forholdet mellem input og outcome angiver, hvor effektiv en indsats er. I dette afsnit fokuseres på
virkningen af kommunernes indsats på ældre- og sundhedsområdet, og der er i højere grad tale om
indikatorer for effekten frem for egentlige effektmål. Som hele eller delvise indikatorer for effekten på ældreog sundhedsområdet vil det være interessant at belyse gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmepleje,
det gennemsnitlige antal visiterede timer for nyvisiterede til hjemmepleje ved debut og året efter samt
antallet af forebyggelige indlæggelser og færdigbehandlede dage - de såkaldte ventedage7.
8.4.1 GENNEMSNITSALDER FOR NYVISITEREDE TIL HJEMMEPLEJE SOM INDIKATOR
FOR EFFEKT
Kommunerne er udfordret på baggrund af den voksende andel ældre i befolkningen. Sund aldring bidrager
til en øget uvished om, hvor meget udgifterne på ældre- og sundhedsområdet vil stige fremadrettet.
Gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmepleje kan være en indikator for effekten af indsatsen på både
ældre- og sundhedsområdet, da den afspejler den overordnede effekt af befolkningens livsstil, sund aldring,

Ventedage anvendes som betegnelse for de dage, hvor færdigbehandlet patient venter at blive udskrevet fra sygeh uset, fordi
kommunen ikke har ledig plejekapacitet
7
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kommunernes forebyggende indsats på sundheds- og ældreområdet m.v. Gennemsnitsalderen for
nyvisiterede til hjemmepleje er interessant, da den har betydning for udviklingen i udgifterne på
ældreområdet. Kommuner, der har en lav gennemsnitsalder for nyvisiterede til hjemmepleje, forventes
således at have højere udgifter på ældreområdet. Som følge af sund aldring, forventes gennemsnitsalderen
for nyvisiterede til hjemmepleje at stige over årene. Figur 8.7 viser udviklingen i gennemsnitsalderen for
nyvisiterede til hjemmepleje fra 2011 til 2014 i kommunerne.
Figur 8.7 Udvikling i gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmepleje, 2011-2014
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Kilde: FLIS, Gen.snitsalder nyvisiterede hjemmehjælp.
Note: Rehabilitering adskilles ikke fra hjemmepleje og betyder, at flere borgere afsluttes for senere hen at blive genvisiteret til
rehabilitering. Dette kan bidrage til en kunstig høj gennemsnitsalder for nyvisiterede borgere. Data mangler for Gribskov Kommune
i 2013 og 2014.

Figur 8.7 bekræfter den stigende tendens i gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmepleje over årene.
Af figur 8.7 ses, at Hillerød og Gladsaxe kommuner har den højeste gennemsnitsalder for nyvisiterede til
hjemmepleje blandt kommunerne. Gladsaxe Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet, mens
Hillerød Kommune ligger over. Greve og Høje-Taastrup kommuner har den laveste gennemsnitsalder.
Sammenholdes kommunernes udgiftsniveau på ældreområdet med gennemsnitsalderen for nyvisiterede til
hjemmepleje ses der ingen klar sammenhæng. Greve og Høje-Taastrup kommuner har en lav
gennemsnitsalder for nyvisiterede og lavere udgifter pr. 65+-årig end landsplan. Modsat har Hillerød og
Gladsaxe kommuner den højeste gennemsnitsalder for nyvisiterede til hjemmepleje men også de højeste
udgiftsniveau pr. 65+-årig blandt kommunerne.
8.4.2 VISITEREDE TIMER PR. UGE FOR NYVISITEREDE TIL HJEMMEPLEJE VED DEBUT OG
ÅRET EFTER
Udviklingen i antal visiterede timer for nyvisiterede til hjemmepleje fra debut-året til året efter kan indikere,
om kommunernes rehabiliterende indsats på ældreområdet har en virkning. Opleves en nedgang i antallet
af visiterede timer over en periode kan dette være et tegn på, at kommunens rehabiliterende indsats samt
aktivitets- og vedligeholdelsestræning bidrager til, at borgerne bedres og/eller ikke mister yderligere tab af
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funktioner, når de først har fået visiteret timer til hjemmepleje. Et fald i antallet af visiterede timer for
nyvisiterede til hjemmepleje må formodes at sænke udgifterne. Da det er en mindre gruppe borgere, der
følges, forventes et fald i antallet af visiterede timer dog ikke at kunne aflæses i kommunernes
udgiftsniveau. Figur 8.6 viser udviklingen i antal visiterede timer pr. uge for nyvisiterede til hjemmepleje i
debut-året 2013 og for året efter, 2014, i kommunerne.
Figur 8.8 Visiterede timer pr. uge for nyvisiterede til hjemmepleje ved debut (2013) og året efter (2014)
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Kilde: FLIS 2014, Visiterede ydelser i timer pr. uge. Note: Data mangler for Gribskov og Hillerød kommuner.

Det fremgår af figur 8.8, at der er sket et fald i antallet af visiterede timer til hjemmepleje fra 2013 til 2014 i
Greve og Høje-Taastrup kommuner. I Gladsaxe Kommune er der ikke sket en ændring. Nyvisiterede
borgere i Greve Kommune fik med ca. 7 timer pr. uge visiteret flest timer til hjemmepleje i 2013. Til
sammenligning fik nyvisiterede borgere i Høje-Taastrup og Gladsaxe kommuner ca. visiteret 6 timers
hjemmepleje pr. uge. I 2014 visiterer de tre benchmarkingkommuner ca. det samme antal timer, hvilket
indikerer, at Greve Kommunes borgere har oplevet det største fald i antal visiterede timer til hjemmepleje i
perioden.
8.4.3 ANTAL FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER PR. 1.000 65-79-ÅRIG OG 80+-ÅRIG
Antallet af forebyggelige indlæggelser er et mål for, hvor gode kommunerne, herunder plejecentre,
hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er til tidligt at opspore og reagere på forebyggelige diagnoser. Et lavt
antal forebyggelige indlæggelser kan således være en indikation af, at den kommunale forebyggende indsats
og akutindsatsen på både ældre- og sundhedsområdet har en virkning.
Antallet af forebyggelige indlæggelser er i høj grad en indikator for effekten af indsatsen på
sundhedsområdet. Det er i langt de fleste tilfælde hjemmesygeplejersker, der bidrager til forebyggelsen af
akutindlæggelser ved at yde sårpleje, dosering af medicin m.v. Grunden til, at indikatoren også er relevant
på ældreområdet er, at hjemmeplejen via hjælp til vask og bad, hjælp til at komme i og op ad sengen samt
hjælp til vedligeholdelsestræning bidrager til forebyggelse af akutindlæggelser af ældre. Figur 8.9 viser
antallet af forebyggelige indlæggelser i benchmarkingkommunerne fordelt på aldersgrupperne 65-79-årige
og 80+-årige.
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Figur 8.9 Forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 65-79-årig og 80+-årig, 2014
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Note: Forebyggelige indlæggelser er defineret ud fra en række diagnosekoder og er pr. definition akutte indlæggelser. Greve
Kommune hører under Region Sjælland, mens de andre kommuner hører under Region Hovedstaden. Der kan være forskel på,
hvordan indlæggelser registreres i de to regioner.

Figur 8.9 viser, at der er stor forskel på, hvor mange forebyggelige indlæggelser kommunerne har pr. 1.000
80+-årige, mens forskellen er mindre for aldersgruppen 65-79-årige. Greve Kommune har det laveste antal
forebyggelige indlæggelser i begge aldersgrupper. Hillerød og Gladsaxe kommuner har flest forebyggelige
indlæggelser i aldersgruppen 65-79-årige, mens Høje-Taastrup Kommune har flest forebyggelige
indlæggelser i aldersgruppen 80+-årige. Det kunne derfor tyde på, at Greve Kommune har en relativ bedre
kommunal forebyggende indsats og akutindsats på ældre- og sundhedsområdet i forhold til de andre
kommuner. Det skal dog bemærkes, at Greve Kommune hører under Region Sjælland, hvor der kan være
forskel i registreringspraksis i forhold til Region Hovedstaden, hvorunder de andre kommuner hører.
8.4.4 ANTAL FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER SAMMENHOLDT MED UDGIFTER TIL
ÆLDREOMRÅDET
Hvis forebyggelsesindsatserne antages at være indeholdt i kommunens samlede udgifter til ældreområdet
kan det undersøges om højere udgifter til ældre giver sig udslag i færre forebyggelige indlæggelser. De
samlede udgifter til ældre er umiddelbart den mest retvisende sammenligningsparameter. Dels vil
konteringspraksis påvirke resultatet, hvis udvalgte funktionsområder udvælges, og dels rammer de samlede
udgifter til ældre fint den brede palet af forebyggelige indlæggelser.
Figur 8.10 viser det diametralt modsatte end antagelsen. Der er en nærmest lineært stigende sammenhæng
mellem ældreudgifter og antal forebyggelige indlæggelser. Dermed ikke sagt, at kommunerne ikke via
indsatser kan påvirke forbruget af forebyggelige indlæggelser, men der er en underliggende drivkraft, der
forklarer forskelle kommunerne imellem både ift. ældreudgifter og forebyggelige indlæggelser, nemlig
alderssammensætningen inden for gruppen 65+.
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8.4.4 ANTAL VENTEDAGE EFTER FÆRDIGBEHANDLING
Hvis en borger efter udskrivning har behov for hjælp fra kommunen og ikke hjemtages straks efter endt
færdigbehandling bliver der afregnet ventedage for pågældende borger. Kommunens indsats i forbindelse
med håndtering af disse færdigbehandlede borgere giver sig udslag i antallet af ventedage og i en
følgeudgift afregnet efter dagstakst. Da afregnede ventedage typisk vedrører ældre patienter, er det besluttet
kun at sammenholde antal ventedage med konkrete indlæggelser for borgere i aldersgruppen 65+.
I figur 8.11 ses det, at der er store forskelle kommunerne imellem. Bedst klarer Gladsaxe og Greve sig, med
henholdsvis 0,8 og 3 ventedage pr. 100 indlæggelser. Gribskov ligger lige under landsgennemsnittet med 7,9
ventedage pr. 100 indlæggelser, og dårligst klarer Høje Taastrup og Hillerød sig, med henholdsvis 17,3 og
15,8 ventedage pr. 100 indlæggelser. Benchmarkingkommunerne deler ikke samme optagehospital, og det
kan ikke afvises, at forskelle i færdigmeldingspraksis kan forklare nogle af forskellene.
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Figur 8.11: Ventedage pr. 100 indlæggelser blandt 65+ årige, 2014 aktivitetstal
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8.5 SERVICENIVEAU
Ud over de enkelte kommuners rammebetingelser påvirkes udgifterne af forskelle i politiske prioriteringer.
Dækningsgraden, defineret som andelen af ældre, der modtager ydelser, påvirker kommunernes
udgiftsniveau og har betydning for serviceniveauet. En højere dækningsgrad for hjemmehjælp er således
forbundet med et højere serviceniveau og højere udgifter. Af figur 8.11 nedenfor fremgår dækningsgraderne
for hjemmehjælp for aldersgruppen 65-79-årige og 80+-årige i 2014.
Figur 8.12 Dækningsgrad for hjemmehjælp for aldersgruppen 65-79-årige og 80+-årige, 2014
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Det ses, at Høje-Taastrup Kommune har højere dækningsgrader for hjemmehjælp end
benchmarkingkommunerne og landsplan ved begge aldersgrupper, mens Greve Kommune har de laveste
dækningsgrader. På trods af de høje dækningsgrader for hjemmehjælp har Høje-Taastrup Kommune et
lavere udgiftsniveau pr. 65+-årig end landsplan. Greve Kommunes lave dækningsgrader for hjemmehjælp
modsvares af lavere udgifter pr. 65+-årig end landsplan. Derimod har Gladsaxe Kommune et højt
udgiftsniveau pr. 65+-årig men dækningsgrader nogenlunde på niveau med Greve Kommune. Der ses
således ikke en klar sammenhæng mellem kommunernes udgiftsniveau og dækningsgraden for
hjemmehjælp.
Udgiftsniveauet og serviceniveauet afhænger ligeledes af omfanget af ydelser, der leveres til den enkelte
modtager. Det gennemsnitlige antal visiterede timer til hjemmehjælp pr. modtager pr. uge er et eksempel
herpå. I figur 8.12 ses benchmarkingkommunernes visiterede timer til hjemmehjælp pr. modtager pr. uge i
2014.
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Figur 8.12 Antal visiterede timer til hjemmehjælp pr. modtager pr. uge, 2014
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Kilde: FLIS, Gennemsnitlig visiteret hjemmehjælp for aldersgrupperne 65-79-årige og 80+-årige.
Data mangler for Gribskov og Hillerød kommuner.

Det fremgår af figur 8.12, at begge aldersgrupper i Gladsaxe Kommune får visiteret flere timer til
hjemmehjælp pr. uge i 2014 end kommunerne og landsplan. For aldersgruppen 65-79-årige ligger Greve og
Høje-Taastrup kommuner på niveau med hinanden og under landsgennemsnittet. For aldersgruppen 80+årige har Høje-Taastrup Kommune det laveste antal visiterede timer til hjemmehjælp og ligger under
landsplan, mens Greve ligger over.
Der ses umiddelbart en sammenhæng, når kommunernes udgiftsniveau pr. 65+-årig sammenholdes med
kommunernes gennemsnitlige antal visiterede timer til hjemmehjælp i de to aldersgrupper. Gladsaxe
Kommune, der har det største udgiftsniveau, visiterer flest timer til hjemmehjælp pr. uge. Høje-Taastrup og
Greve kommuner visiterer færre timer til hjemmehjælp, og har ligeledes lavere udgifter pr. 65+-årig.

8.6 KONKLUSION
Udgiftsniveau og udgiftsbehov
På ældreområdet har Gladsaxe Kommune det højeste udgiftsniveau pr. 65+-årig, mens Greve og Gribskov
kommuner har de laveste. Greve og Hillerød kommuners faktiske udgifter ligger hhv. 12 og 10 pct. højere
end deres beregnede udgiftsbehov. I Gladsaxe, Gribskov og Høje-Taastrup kommuner er udgiftsniveauet
lavere end udgiftsbehovet.
På sundhedsområdet er udgiftsniveauet i alle kommuner med undtagelse af Greve højere end det beregnede
udgiftsbehov. Dette indikerer et potentiale ift. at nedbringe udgifterne. Udfordringen på sundhedsområdet
er dog, at inputdelen ikke direkte kan styres af kommunerne, men kan påvirkes gennem
rehabiliteringsindsatser.
Indikatorer for produktivitet
Greve Kommune har den højeste udgift pr. visiteret time til hjemmehjælp, efterfulgt af Høje-Taastrup
Kommune. Begge kommuner har et udgiftsniveau pr. 65+-årig, der er lavere end landsplan. Modsat har
Gladsaxe Kommune den laveste udgift pr. visiteret times hjemmehjælp og de højeste udgifter pr. 65+-årig.
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Udgiftsniveauet pr. 65+-årig hænger således ikke sammen med kommunernes udgift pr. visiteret times
hjemmehjælp.
Benchmarkingkommunerne har en markant lavere udgift pr. modtager i plejebolig i 2014 end
landsgennemsnitttet, hvilket indikerer et behov for datavalidering af et så centralt nøgletal på ældreområdet.
Indikatorer for effekt
Greve og Høje-Taastrup kommuner har en lav gennemsnitsalder for nyvisiterede til hjemmepleje og
ligeledes lave udgifter pr. 65+-årig. Modsat har Hillerød og Gladsaxe relativt høje udgifter pr. 65+-årig og en
relativ høj gennemsnitsalder for nyvisiterede til hjemmepleje. Der er derfor ingen klar sammenhæng mellem
gennemsnitsalder for nyvisiterede til hjemmepleje og udgiftsniveauet pr. 65+-årig.
I Greve og Høje-Taastrup kommuner falder antallet af visiterede timer til hjemmepleje for nyvisiterede
borgere fra 2013 til 2014. Faldet er størst i Greve Kommune. I Gladsaxe Kommune er antallet af visiterede
timer uændret. Dette indikerer, at Greve og Høje-Taastrup har succes med at gøre borgerne mere
selvhjulpne.
Greve Kommune har det laveste antal forebyggelige indlæggelser pr. 1.000 65-79-årig og 80+-årig. Hillerød
og Gladsaxe kommuner har det højeste antal forebyggelige indlæggelser i aldersgruppen 65-79-årige, mens
Høje-Taastrup har flest forebyggelige indlæggelser i aldersgruppen 80+-årige. Dette kunne tyde på en relativ
bedre kommunal forebyggende indsats og akutindsats i Greve Kommune.
Hvad angår forebyggelige indlæggelser viste høje ældreudgifter sig ikke at medføre færre forebyggelige
indlæggelser. Der er derimod en indikation af sammenhæng mellem alder og antal forebyggelige
indlæggelser, idet gennemsnitsalderen i gruppen 65+ og/eller andel 80+ årige i gruppen 65+, synes at forklare
antallet af forebyggelige indlæggelser.
På ventedagene er der stor forskel på performance kommunerne imellem, og der ligger et uudnyttet
potentiale i de kommuner der har forholdsmæssigt mange ventedage. Hillerød og Høje Taastrup burde
således kunne nedbringe antallet af ventedage fra et forholdsvis højt niveau.
Serviceniveau
Der er ingen klar sammenhæng mellem dækningsgraden for hjemmehjælp og kommunernes udgiftsniveau
pr. 65+-årig. Høje-Taastrup Kommune har den højeste dækningsgrad for 65-79-årige og 80+-årige, men har et
relativt lavt udgiftsniveau pr. 65+-årig. Greve og Gladsaxe kommuner har nogenlunde samme
dækningsgrader i de to aldersgrupper, hvor Gladsaxe Kommune har de højeste udgifter pr. 65+-årig og
Greve kommune har de laveste.
Gladsaxe Kommune visiterer flest timer til hjemmehjælp pr. uge og har ligeledes det største udgiftsniveau
pr. 65+-årig. Høje-Taastrup og Greve kommuner visiterer færre timer til hjemmehjælp og har lavere
udgiftsniveau pr. 65+-årig end landsplan. Der ser derfor ud til at være en sammenhæng mellem
kommunernes udgiftsniveau, og antallet af visiterede timer til hjemmehjælp i de to aldersgrupper.
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9. ADMINISTRATION
9.1 INDLEDNING
De administrative opgaver i kommunerne omfatter byrådsbetjening, myndighedsudøvelse og
borgerserviceopgaver samt de generelle administrative opgaver.
I dette kapitel undersøges kommunernes ressourceforbrug til administration efter to forskellige principper.
Det ene princip opgør ressourceforbruget på baggrund af de udgifter og indtægter, der registreres i
kommunernes regnskaber, og princippet kaldes derfor ”Regnskabsmetoden”. Det anden princip opgør
administrationsforbruget på baggrund af antal fuldtidsansatte i administrative stillinger, og kaldes derfor
”Personalemetoden”.
Dette års nøgletalsrapport adskiller sig fra tidligere år ved at de primære kildedata, der anvendes i
analyserne, er hentet fra FLIS (fælleskommunale ledelsesinformation) i stedet for ECO-nøgletal. Nøgletallene
i FLIS er ikke valideret i kommunerne. Det betyder, at de enkelte nøgletal skal aflæses og tolkes med stor
forsigtighed. Det primære formål med analyserne er at give eksempler på, hvordan de nye nøgletal, som FLIS
stiller til rådighed, kan kombineres og give læseren viden om andre indikatorer af sektorområdets
produktivitet og effekt end kun de økonomiske.
FLIS leverer ikke oplysninger om antal stillinger i kommunerne inden for de forskellige stillingskategorier.
Den del af analysen, der bygger på personalemetoden, anvender derfor fortsat de traditionelle ECO-nøgletal,
som imidlertid kun går frem til 2013.
Det primære formål med analysen er at give eksempler på, hvordan administrationsområdets produktivitet
og effekt kan belyses. For så vidt angår administrationsområdet er det forsøgt at belyse produktiviteten,
mens det ikke har været muligt at finde indikatorer for effekten.

9.2 UDGIFTER
Dette afsnit belyser, hvor mange ressourcer de 5 kommuner anvender på de administrative opgaver.
Derudover berøres kort om de administrative opgaver løses af centrale eller decentrale stillinger.
Ressourceindsatsen belyses først i form af de anvendte udgifter til administration på hovedkonto 6 via
regnskabsmetoden. Efterfølgende vises antallet af administrative fuldtidsstillinger som et andet mål for de
anvendte ressourcer på området (personalemetoden).
9.2.1. KOMMUNERNES UDGIFTER TIL ADMINISTRATION (REGNSKABSMETODEN)
Ressourceindsatsen kan belyses ud fra udgifterne på hovedkonto 6 i det kommunale regnskabssystem, hvor
udgifterne til central administrations konteres. Central administration omfatter både den administration, der
er samlet på rådhuset, og den administration der foregår på andre lokaliteter i kommunen, blot der er tale
om tværgående administrative opgaver, der kan sidestilles med centrale administrative opgaver. Man skal
imidlertid være opmærksom på, at de administrative opgaver, som varetages af decentrale ledere og øvrigt
administrativt personale henhørende under hovedkonto 0 – 5, ikke indgår på hovedkonto 6 og derfor ikke
vil indgå, når man vælger at belyse ressourcerne til administration på denne måde. Figur 9.1 viser de
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samlede nettodriftsudgifter på konto 6 i de 5 kommuner i perioden 2010 – 2014. I figuren indgår dog ikke
udgifter til løn- og barselspuljer og tjenestemandspensioner, som også registreres på hovedkonto 6.
Figur 9.1 Nettodriftsudgifter til administration pr. indbygger fra 2010 til 2014 (pl 2014)
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Kilde: FLIS 2010-2014

Det fremgår af figur 9.1, at Gladsaxe Kommune i hele perioden har haft de laveste udgifter til administration
pr. indbygger, men har oplevet en stigning i udgifterne i perioden. Gribskov og Høje-Taastrup kommuner
har i hele perioden haft de højeste udgifter i forhold til både de øvrige kommuner og landsgennemsnittet. I
2014 anvendte Gribskov Kommune 30 pct. mere til administration pr indbygger end Gladsaxe og Hillerød
kommuner.
Udgiftsniveauet i den enkelte kommune er imidlertid påvirket af kommunens specifikke rammebetingelser.
Forskelle i disse rammebetingelser betyder, at kommunerne som udgangspunkt vil have forskellige
udgiftsbehov. Følgende rammebetingelser har vist sig at have indflydelse på kommunernes udgifter til
administration: Andel børn af enlige forsørgere, andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande,
beregnet rejsetid pr. indbygger, indbyggertal (logaritmisk) og andel indbyggere i byer med over 10.000
indbyggere. Rammebetingelserne kan tilsammen forklare 71 pct. af forskellene i kommunernes udgifter til
administration.
Ser man på de 5 kommuner, der sammenlignes her, er der væsentlige forskelle i de enkelte kommuners
rammebetingelser og dermed også i de beregnede udgiftsbehov. Figur 9.2 viser de beregnede udgiftsbehov
stillet op over for de faktiske udgifter til administration i 2014 for de 5 kommuner. Figuren viser, at de
beregnede udgiftsbehov for flere af kommunernes vedkommende ligger tæt på de faktiske udgifter og
dermed, at rammebetingelserne i høj grad kan forklare udgiftsniveauerne. Desuden indikerer figuren, at
grunden til, at Høje-Taastrup Kommune har højere udgifter til administration end fx Hillerød Kommune,
kan være forskelle i de to kommuners rammebetingelser.
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Figur 9.2. Udgiftsniveau og udgiftsbehov på administrationsområdet i de 5 kommuner i 2014.
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Kilde: FLIS 2014 og ECO-nøgletal tabel 9.41
Note. Figuren viser nettoudgifter på hovedkonto 6 pr. indbygger ekskl. udgifter til lønpuljer.

For samtlige af de 5 kommuner gælder, at de faktiske administrationsudgifter i større eller mindre grad
afviger fra det beregnede udgiftsbehov enten i den ene eller anden retning. Højere fatiske udgifter i forhold
til udgiftsbehovet, hvilket er tilfældet for fx Gribskov Kommune, skyldes øvrige forhold end de nævnte
rammebetingelser, hvilket fx kan være en bevidst prioritering om at anvende flere ressourcer til
administration, særlige forhold omkring kontering eller et større ressourceforbrug som følge af en lav
produktivitet. Omvendt anvender fx Gladsaxe Kommune mindre på administration end kommunens behov
tilsiger, hvilket også kan skyldes de ovennævnte forhold blot med modsat fortegn.
Figur 9.3. Udgifter på hovedkonto 6 fordelt på udvalgte formål, 2014
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Kommunernes udgifter til administration på hovedkonto 6 kan desuden opdeles på en række underformål.
Figur 9.3 viser, at den væsentligste del af udgifterne i 2014 blev anvendt på sekretariater og forvaltning, der
omfatter borgmesterkontor, kommunaldirektørens kontor, forskellige stabsfunktioner samt udgifter og
indtægter vedrørende kommunens centrale administration, herunder borgerservicecentre. Der blev desuden
anvendt betydelige udgifter til administration af kommunernes jobcentre. Øvrige formål omfatter en række
andre opgaver hørende til den administrative organisation fx administration vedr. handicapområdet og det
specialiserede børneområde.
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9.2.2. FULDTIDSSTILLINGER I KOMMUNERNE PÅ ADMINISTRATIONSOMRÅDET
I sidste afsnit blev ressourceindsatsen belyst via regnskabsmetoden, der måler indsatsen ud fra udgifterne
på hovedkonto 6 i det kommunale regnskabssystem, hvor udgifterne til central administration konteres. I
dette afsnit undersøges ressourceindsatsen på administrationsområdet ud fra personalemetoden, der
benytter antal ansatte i administrative stillingskategorier, som mål for indsatsen. Personalemetoden
medtager administrative stillinger på såvel hovedkonto 6 som hovedkonto 0 – 5 og kan på den måde være et
mere retvisende mål for kommunernes ressourceforbrug. Eksempelvis vil kontorpersonale på en skole, der
udfører administrative opgaver indgå i denne opgørelse. Det kan dog være vanskeligt at definere og udpege
de administrative stillinger, da stillingernes faktiske indhold ikke kendes, og dermed heller ikke hvor meget
administration de indeholder. Ulempen ved personalemetoden er desuden, at den kun medtager
kommunale stillinger og derfor ikke måler det ressourceforbrug, der er forbundet med køb af eksterne
konsulenter og udliciterede opgaver.
Personalemetoden måler ressourceforbruget ved at opgøre antallet af stillinger, der er besat af akademikere,
chefer, it- og kontorpersonale samt socialrådgivere. Dernæst opgøres antallet af decentrale lederstillinger
inden for biblioteker, skoler, dagsinstitutioner, ældreområdet mv., selv om disse ledere ofte kan have et vist
fagligt indhold i forhold til de øvrige administrative stillinger.
Nedenfor opereres med to afgrænsninger af de administrative stillinger i kommunerne:


En bred afgrænsning, der opgør alle administrative stillinger på alle hovedkonti fra 0 til 6 inklusive
decentrale ledere.



En smal afgrænsning, der går uden om de decentrale ledere og kun opgør de administrative
stillinger på hovedkonto 0 – 6 besat af akademikere, chefer, it- og kontorpersonale samt
socialrådgivere.

Figur 9.4 viser antallet af administrative stillinger pr. 1.000 indbygger opgjort via de to ovennævnte
afgrænsninger. Opgørelsen anvender tal fra 2013.
Figur 9.4. Antal administrative stillinger pr. 1000 indbyggere i 2013
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Figuren viser, at Gladsaxe Kommune har flest administrative stillinger pr. 1000 indbyggere i 2013 blandt de
5 kommuner og ligger væsentligt over landsgennemsnittet. Greve og Gribskov kommuner har færrest
administrative stillinger i sammenligningen. Figuren viser desuden, at antallet af administrative stillinger
reduceres betydeligt i alle kommunerne, når der ses bort fra decentrale ledere, men at kommunerne
bibeholder deres indbyrdes placering. Ser man tilbage på figur 9.1, var Gribskov Kommune kommunen med
de højeste udgifter til administration, hvilket ikke stemmer med at kommunen har forholdsvis få
administrative stillinger. Der er generelt ingen tydelig sammenhæng mellem figur 9.1 og figur 9.4, der viser
hhv. regnskabsmetoden og personalemetoden. Denne analyse har ikke forsøgt at udrede en forklaring herpå.
Nu forsøges det belyst, hvorvidt kommunerne har samlet administrationen eller valgt en decentral struktur,
hvor de administrative opgaver løses i de enkelte institutioner.
Figur 9.5 viser decentraliseringsgraden på administrationsområdet i de 5 kommuner ved at måle antallet af
administrative stillinger på hovedkonto 0 – 5 i forhold til de samlede administrative stillinger i kommunen.
De administrative stillinger under hovedkonto 0 – 5 består bl.a. af kontorpersonale og decentrale ledere i de
enkelte institutioner. Figuren viser decentraliseringsgraden både med og uden de decentrale ledere, som
består af ledere af skoler, daginstitutioner, biblioteker og øvrige institutioner.
Figur 9.5. Decentraliseringsgrad på administrationsområdet, 2013
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Figur 9.5 viser, at kommunernes decentraliseringsgrad varierer betydeligt. Især er figurens højre side
interessant, hvor de administrative stillinger uden decentrale ledere og med andre ord de ”rene”
administrationsstillinger er vist. En samling af kommunens administration forventes nemlig især at reducere
decentraliseringsgraden for disse stillingers vedkommende. Det fremgår af figuren, at Gribskov Kommune
har placeret flest af sine ”rene” administrationsstillinger centralt. Gladsaxe Kommune ligger på niveau med
hele landet, mens Greve Kommune har den største decentraliseringsgrad, der når op på 44 % i det tilfælde,
hvor de decentrale ledere er udeladt. Man kan forvente, at kommuner, der har placeret en stor del af
stillingerne centralt, også opnår en specialiseringsgevinst, og dermed samlet set kan fungere med færre
administrative stillinger. Dette forhold synes at gælde ved en sammenligning af Gladsaxe, Gribskov og
Høje-Taastrup kommuner, hvor Gribskov Kommune har lagt den største del af stillingerne centralt og
samtidig har færrest administrative stillinger totalt set jf. figur 9.4. Imidlertid underbygger Greve Kommune
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ikke tesen, idet kommunen har den højeste decentraliseringsgrad og samtidig det mindste antal
administrative stillinger totalt set.

9.3 PRODUKTIVITET
Afsnittet omhandler produktiviteten på administrationsområdet i de 5 kommuner. Produktivitet måles som
forholdet mellem ressourceindsats og output i form af antal producerede enheder. Der tages ikke stilling til
kvaliteten af de producerede enheder, som antages at have den samme kvalitet ved en sammenligning af to
kommuners produktivitet. Der tages heller ikke stilling til, om outputtet har nogen effekt i forhold til at
opfylde de opsatte målsætninger og lovmæssige forhold på administrationsområdet.
Det kan være vanskeligt at definere, hvilket output som administrationen kaster af sig. For kommuners
vedkommende vil outputtet dog ofte være at understøtte og lede kommunens produktionsapparat, der i
almindelighed er alle medarbejderne og i særdeleshed det store flertal af medarbejdere, der udføre den
borgerrettede produktion. Derfor vil et relevant mål for administrationens produktivitet være det antal
stillinger, som en administrativ stilling er i stand til at betjene og understøtte. Kan en stilling betjene flere
medarbejdere end en anden stilling, er den første mere produktiv. I praksis vil man måle kommunens
samlede antal stillinger i forhold til antal administrative stillinger, hvilket er vist i figur 9.6.
Figur 9.6. Antal stillinger som en administrativ stilling kan betjene, 2013
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Figur 9.6 viser, at hvis alle administrative stillinger lægges til grund for produktivitetsmålingen ligger
Gladsaxe, Hillerød og Høje-Taastrup kommuner højest med ca. 5 stillinger pr. administrativ stilling, mens
Gribskov Kommune ligger lavest med 3,6 stillinger. Når der ses bort fra de decentrale ledere, stiger
produktiviteten, men kommunernes indbyrdes placering opretholdes. Umiddelbart er det
bemærkelsesværdigt, at en administrativ stilling i Gribskov Kommune kun skal betjene 3,6 stillinger, idet
Gribskov samtidig er blandt de kommuner med færrest administrative stillinger. Årsagen kan være en høj
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grad af udlicitering af ikke-administrative opgaver i Gribskov, hvorved antallet af kommunale stillinger
bliver tilsvarende lavere. En sådan reduktion i stillinger vil påvirke det beregnede produktivitetstal for
administrationen i retning af en dårligere produktivitet. Det er således et eksempel på en af udfordringerne
ved at opgøre administrationens produktivitet ud fra antallet af medarbejdere, som administrationen
betjener.
I forbindelse med figur 9.2, der viser kommunernes udgiftsbehov, blev det nævnt, at 71 pct. af
udgiftsniveauet kunne forklares ud fra kommunens rammebetinger, mens resten eller de såkaldte
residualudgifter kunne forklares af andre forhold, fx kommunernes produktivitet. I figur 9.7 afprøves tesen,
om at kommunernes produktivitet kan forklare en del af disse residualudgifter. Den lodrette akse viser
residualudgifterne til administration. Residualudgifterne vil være større end nul, hvis kommunens udgifter
er større end det beregnede udgiftsbehov. Tilsvarende vil residualudgifterne være mindre end nul, hvis det
omvendte gør sig gældende. På den vandrette akse er kommunens totale stillinger sat i forhold til
kommunens administrative stillinger. En stor værdi på den vandrette akse tolkes som en høj produktivitet.

Forskel mellem udgifter og behov i
kr.
(residualudgifter)

Figur 9.7. Kommunernes produktivitet på administrationsområdet og residualudgifter til administration
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Figur 9.7 viser en tendens til, at høj produktivitet forekommer sammen med lave residualudgifter eller med
andre ord en tendens til, at produktiviteten kan medvirke til at forklare den del af udgiftsniveauet på
administrationsområdet, som ikke kan forklares af rammebetingelserne. Således har Hillerød og Gladsaxe
kommuner den største produktivitet og samtidig de laveste residualudgifter.
Et andet relevant spørgsmål er, om forskellene imellem de 5 kommunernes produktivitet kan henføres til
forskelle i kommunernes størrelse. Man kan nemlig forvente visse stordriftsfordele i forbindelse med
løsningen af administrative opgaver, og at store kommuner kan havde lettere ved at udnytte fordelene end
mindre kommuner, med en bedre produktivitet til følge. En sådan tese afprøves i figur 9.8.
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Bruttodriftsudgifter i mia. kr.

Figur 9.8. Kommunernes produktivitet på administrationsområdet og kommunernes størrelse 2013
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På figurens lodrette akse vises et mål for kommunens størrelse, der i dette tilfælde er angivet ved mængden
af bruttodriftsudgifter. På den vandrette akse vises kommunens produktivitet udtrykt ved kommunens
totale stillinger sat i forhold til kommunens administrative stillinger. En stor værdi på den vandrette akse
tolkes som en høj produktivitet.
Figur 9.8 viser en tendens til, at kommunernes størrelse har en vis indflydelse på produktiviteten på
administrationsområdet. Dog er Hillerød en undtagelse, idet kommunen kun er tredjestørst men ligger
højest for så vidt angår produktivitet. Gribskov og Greve kommuner har de laveste bruttodriftsudgifter og er
dermed de mindste kommuner i sammenligningen. Samtidige er disse kommuner målt til at have den
laveste produktivitet.
Et yderligere spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med de administrative stillingers produktivitet, er,
hvor mange bruttodriftsudgifter en administrativ stilling kan håndtere. Her kan en kommune A siges at
være mere produktiv end kommune B, hvis A’s administrative ansatte kan håndtere flere udgifter end det
administrative personale i kommune B. Figur 9.9 viser, hvor mange bruttodriftsmidler en administrativ
stilling kunne håndtere i de 5 kommuner i 2013.
Figur 9.9. Så mange bruttodriftsudgifter i mio. kr. ”håndterer” en administrativ stilling, 2013
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Figur 9.9 viser, at en administrativ stilling stort set håndterer den samme mængde bruttodriftsudgifterne i
de 5 kommuner. I sammenligningen håndterer en administrativ stilling i Gribskov Kommune flest udgifter
svarende til 5,5 mio. kr., mens en administrativ stilling i Gladsaxe og Greve kommuner håndterer færrest
udgifter. Ser man kun på de rene administrative stillinger uden decentrale ledere, lægger Hillerød
Kommune sig i spidsen med 7,1 mio. kr. pr. administrativ stilling. Disse resultater divergerer en del fra
kommunernes produktivitet vist i figur 9.6, hvor de administrative stillinger blev sat i forhold til samtlige
stillinger i kommunen. Eksempelvis opnår Gribskov Kommune den laveste produktivitet ved den første
målemetode jf. figur 10.6, men den højeste produktivitet ved den sidste metode jf. figur 9.9. Da det ikke er
givet, hvilken metode der er rigtigst, står der forsat uklarhed omkring måling af produktiviteten på
administrationsområdet.

10.4 EFFEKT
Nøgletal vedrørende effekt siger noget om udbyttet eller virkningen af indsatsen på et givent område. Det
har ikke været muligt at identificere nøgletal, der kan udtrykke effekten af kommunernes administration.

10.5 KONKLUSION
Gladsaxe Kommune har i hele perioden haft de laveste udgifter til administration pr. indbygger blandt de 5
kommuner, mens Gribskov og Høje-Taastrup kommuner har haft de højeste udgifter. For de 5 kommuner
gælder, at rammebetingelserne i høj grad kan forklare deres udgiftsniveauer på administrationsområdet.
Der forekommer dog mindre afvigelser, der går i begge retninger, og som eventuelt skyldes forskelle i
kommunernes produktivitet.
Analysen viser videre, at Gladsaxe Kommune har flest administrative stillinger pr. 1000 indbyggere. Greve
og Gribskov Kommuner har færrest administrative stillinger i sammenligningen. Tal for kommunernes
udgifter til administration og tal for antal administrative stillinger giver dermed ikke en ensartet billede af
ressourceforbruget hos i 5 kommuner. Analyse har ikke forsøgt at udrede en forklaring herpå.
Det konstateres videre, at kommunerne i forskellig grad har valgt at fordele de administrative stillinger på
centralt og decentralt niveau. Gribskov Kommune er den kommune med den største centraliseringsgrad,
mens Greve Kommune har den største decentraliseringsgrad. Der er ikke fundet en generel sammenhæng
mellem en høj centraliseringsgrad og et lav antal administrative stillinger. En sammenhæng man kunne
forvente, da centralisering ofte nævnes som forudsætningen for en effektivisering af de administrative
arbejdsgange.
Kommunens totale stillinger sat i forhold til kommunens administrative stillinger kan indikere
produktiviteten på administrationsområdet. En stor værdi kan tolkes som en høj produktivitet. Det
konstateres, at forholdet varierer en del mellem kommunerne, og at Gladsaxe Kommune har den højest
værdi og dermed den højeste produktivitet, mens Gribskov Kommune har den laveste værdi. Endvidere er
der fundet tendens til at store kommuner har en højere produktivitet end mindre kommuner, ligesom
kommuner der evner at holde udgifterne under det beregnede udgiftsniveau også klare sig bedst i forhold til
produktivitet.
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Endelig sættes kommunens totale antal administrative stillinger i forhold til kommunens
bruttodriftsudgifter. Herved fås en alternativ indikator for produktivitet, hvor en stor mængde
bruttodriftsudgifter pr. administrativ stilling tolkes som en høj produktivitet. De to opstillede indikatorer
giver imidlertid modsatrettede indikationer om produktiviteten, og det må derfor konstateres, at der på
baggrund af Nøgletalsrapportens data ikke har kunnet skabes et klar billede af produktiviteten på
administrationsområdet.
Det har ikke været muligt at identificere nøgletal, der kan udtrykke effekten af kommunernes
administration.
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10. KILDEFORTEGNELSE
KAPITEL 3, OVERORDNEDE RAMMEBETINGELSER OG STRUKTURELLE FORHOLD
Figur 3.1:

ECO-nøgletal 2014, tabel 1.50 og 3.10

Figur 3.2:

ECO-nøgletal 2014, tabel 1.50

Figur 3.3:

ECO-nøgletal 2014, tabel 1.50

Figur 3.4:

Danmarks Statistik FOLK1, opgjort pr. 1. januar 2014, egne beregninger

Figur 3.5:

Danmarks Statistik FOLK1

Figur 3.6:

Danmarks Statistik INDKP101 samt egne beregninger

Figur 3.7:

Danmarks Statistik ESKAT samt egne beregninger

Tabel 3.1:

Kilde: Danmarks Statistik FOLK1, Økonomi- og indenrigsministeriet ”Oversigt over det
kommunale tilskuds- og udligningssystem”, 2014 tabel 1,4 og 1,6 samt egne beregninger.

KAPITEL 4, DAGTILBUD 0 – 5 ÅR
Figur 4.1:

ECO-nøgletal tabel 5.11 og R2014 trukket i Danmarks Statistik, FOLK1 og REGK3E

Figur 4.2:

ECO-nøgletal tabel 5.11 og Danmarks Statistik, FOLK1 og REGK3E

Figur 4.3:

FLIS 2014, sygefravær på funktion 5.25.11 og 5.25.14

Figur 4.4:

ECO-nøgletal 2013, tabel 5.18

Figur 4.5:

Danmarks Statistik 2014, tabel PAS22

Figur 4.6:

Danmarks Statistik 2014, tabel FOLK1, REGK3E og PAS22.

Figur 4.7:

ECO-nøgletal 2013, tabel 5.30

Figur 4.8:

FLIS 2014, andel elever med sen skolestart, pct

Figur 4.9:

Danmarks Statistik 2014, tabel PAS22 og FLIS 2014, andel elever med sen skolestart, pct.

Figur4.10:

De enkelte kommuners oplysninger

Figur4.11:

De enkelte kommuners oplysninger

KAPITEL 5, SKOLEOMRÅDET 6 – 16 ÅR
Figur 5.1:

FLIS-data 2010-2014, funktion 3.22

Figur 5.2:

FLIS data og R2014 trukket i Danmarks Statistik, FOLK1 og REGK3E
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Figur 5.3:

FLIS data 2014 (DAK-rapport) alle funktioner på 3.22,

Figur 5.4:

FLIS data 2014, Folkeskolen funktion 3.22.01 og 3.22.02. SFO funktion 3.22.05. Kommunal og
regional specialundervisning funktion 3.22.07 og 3.22.08. Private skoler, efterskoler funktion
3.22.10 og 3.22.12. Andet funktion 3.22.03, 3.22.04, 3.22.06, 3.22.09, 3.22.14, 3.22.16, 3.22.17 og
3.22.18

Figur 5.5:

FLIS-data 2014. Udvikling i klassekvotient

Figur 5.6:

FLIS-data 2014. Udvikling i gennemsnitlig skolestørrelse

Figur 5.7:

FLIS-data 2014, Udgift pr. elev funktion 3.22.01 og 3.22.02 samt gennemsnitlig skolestørrelse

Figur 5.8:

FLIS-data 2014 samt www.undervisningsstatistik.dk (Undervisningsministeriets LIS),
Kompetencedækning i folkeskolen, 2013/2014

Figur 5.9:

FLIS-data 2014. Sygefraværspct., lærere i folkeskolen,

Figur 5.10:

FLIS-data 2014. Sygefraværspct., lærere i folkeskolen samt sygefravær pædagoger i
folkeskolen

Figur 5.11:

FLIS-data 2014, Segregeringsprocent 0-10 klasse

Figur 5.12:

FLIS-data 2014. Andel elever på privatskoler, pct.

Figur 5.13:

FLIS-data 2014. Karaktergennemsnit, dansk retskrivning, dansk læsning og matematiske
færdigheder.

Figur 5.14:

FLIS-data 2014. Udvikling i gennemsnitlig karakterniveau 9. klasse afgangsprøve alle fag

Figur 5.15:

FLIS-data 2014 (gennemsnitligt karakterniveau 2014) samt www.undervisning.dk (uvm.dk)
Kompetencedækning i folkeskolen 2013/14

Figur 5.16:

www.undervisningsstatistik.dk (Undervisningsministeriets LIS). Andel elever som ikke bliver
vurderet parate til ungdomsuddannelse

Figur 5.17:

ECO nøgletal 2014. Tabel 6.22

KAPITEL 6, SÅRBARE BØRN OG UNGE
Figur 6.1:

FLIS, R2014, Samlet NDU (serv+overfør.) pr 0-22-år

Figur 6.2:

ECO- nøgletal og FLIS. Der henvises til tabel 3.1 i kapitel 3

Figur 6.3:

FLIS, R2014, Udg. pr. anbragt (alle)

Figur 6.4:

FLIS, R2014, Udg. pr. plejefam.anbragt (alle), Udg. pr. opholdsstedanbragt og Udg. pr.
døgninst.anbragt
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Figur 6.5:

Andel alle anbragte - døgninst., Andel alle anbragte - sikrede inst., Andel alle anbragte - øvr.
opholdsst., Andel alle anbragte - plejefam. (alle) og Andel alle anbragte – opholdssteder

Figur 6.6:

Udg. anbringelser samlet pr 0-22-år (tælleren) og Udg. forebyg. foranstaltn. pr 0-22-år
(tælleren)

Figur 6.7:

Førstegangsanbringelser pr. 1000 0-22 årig og gennemsnitsalder førstegangsanbringelser

Figur 6.8:

Gennemsnitsvarighed, anbringelser og gennemsnit alder ved igangsættelse af anbringelser

Figur 6.9:

Andel af anbragte pr. 1000 0-5-årig, Andel af anbragte pr. 1000 6-13-årig, Andel af anbragte
pr. 1000 14-17-årig og Andel af anbragte pr. 1000 18-22-årig

Figur 6.10:

Pct. ikke-anbragte 1 år efter anbringelse

Figur 6.11:

Pct. med forebyg. foranst. efter 1 år

KAPITEL 7, VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV
Figur 7.1:

FLIS-data

Figur 7.2:

FLIS DAK – 1010 – 0030 trukket for hver kommune, Danmarks Statistik, tabel REGK3E, 2014,
FOLK1, 2014

Figur 7.3:

FLIS-data

Figur 7.4:

FLIS-data

Figur 7.5:

FLIS-data

Figur 7.6:

FLIS-data

Figur 7.7:

FLIS-data

Figur 7.8:

FLIS-data

KAPITEL 8, ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET
Figur 8.1:

FLIS 2014: Udgifterne er baseret på funktion 5.32.32 inkl. ikke-autoriserede grupperinger og
ekskl. gruppering 002 og 003, funktion 5.32.33 inkl. ikke-autoriserede grupperinger og ekskl.
gruppering 003 og 004, funktion 5.32.34, funktion 5.32.35 inkl. ikke-autoriserede grupperinger
og ekskl. gruppering 001, 002, 003, 004, 008 og 091 samt funktion 5.32.37.

Figur 8.2:

FLIS 2014, Udgifter ældrepleje pr 65+ årig og ECO-nøgletal tabel 7.10

Figur 8.3:

FLIS 2014, egne beregninger hovedkonto 5.32.32 grp. 001 og 009 og gennemsnitligt beregnede
visiterede timer til praktisk hjælp og personlig pleje.

Figur 8.4:

FLIS 2014, Udgifter pr. modtager i plejebolig.
Side 85 af 88

Figur 8.5:

FLIS 2014, Gennemsnitsalder nyvisiterede hjemmehjælp.

Figur 8.6:

FLIS 2014, Visiterede timer pr. uge. Udgifterne omfatter driftsudgifter på funktion 5.32.32
gruppering 011 og 012 samt funktion 5.32.34 gruppering 001, 002, 003 og 004. Antallet af
modtagere er opgjort som antal visiterede helårsmodtagere på plejehjem/plejebolig (dvs.
modtagere undtaget frit valg) 18+ år.

Figur 8.7:

FLIS 2014, Kommunaløkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag, 2014

Figur 8.8:

FLIS 2014, Andel modtagere hjemmehjælp fordelt på aldersgrupper.

Figur 8.9:

FLIS 2014, Gennemsnitlig antal visiterede timer fordelt på aldersgrupper.

KAPITEL 9, ADMINISTRATIONSOMRÅDET
Figur 9.1:

FLIS, Nettoudgifter på hovedkonto 6 Administration, ekskl. nettoudgifter på hovedfunktion
06.52 Lønpuljer mv.

Figur 9.2:

FLIS, Nettoudgifter på hovedkonto 6 Administration, ekskl. nettoudgifter på hovedfunktion
06.52 Lønpuljer mv. og ECO-nøgletal tabel 9.41

Figur 9.3:

FLIS, Nettoudgifter på diverse funktioner på hovedkonto 6 Administration.

Figur 9.4:

ECO-nøgletal tabel 9.46

Figur 9.5:

ECO-nøgletal tabel 9.46

Figur 9.6:

ECO-nøgletal tabel 9.46

Figur 9.7:

FLIS, Nettoudgifter på hovedkonto 6 Administration, ekskl. nettoudgifter på hovedfunktion
06.52 Lønpuljer mv., ECO-nøgletal tabel 9.41 og ECO-nøgletal tabel 9.46

Figur 9.8:

Danmarks Statistik, REGK11 og ECO-nøgletal tabel 9.46

Figur 9.9:

Danmarks Statistik, REGK11 og FOLK1 og ECO-nøgletal tabel 9.46
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11. BILAG
11.1 UDGIFTSBEHOV PÅ SEKTOROMRÅDER
I tidligere års nøgletalsrapport har indledningen til hvert sektorkapitel været en beskrivelse af kommunes
udgiftsniveau sammenholdt med et sektorafhængigt beregnet udgiftsbehov. Det er nu placeret i dette
kapitel, dog i en anden form end hidtil.
Udgiftsbehovet for sektorområderne er målt ved hjælp af forskellige kriterier som har påvist en signifikant
sammenhæng med udgiftsniveauet. Den statistiske model viser tillige hvor stor en forklaringsgrad
kriterierne har på udgifterne. Forklaringsgraden kan fortolkes som et udtryk for, hvor godt de anvendte
kriterier kan forklare forskelle i udgifterne. Hvis forklaringsgraden nærmer sig 100, kan man med kendskab
til de nedennævnte kriterier med næsten 100 % sikkerhed forudsige en kommunes udgiftsniveau. De enkelte
sektorspecifikke kriterier er samlet sidst i dette kapitel.
Det beregnede indeks for serviceniveau viser, om det ligger over eller under det gennemsnitlige
serviceniveau. Ligger indeks over 100 er det et udtryk for enten at kommunens service er højere end
gennemsnittet eller at produktivitet er relativ lavere end gennemsnittet. Og omvendt.
Sektorkapitlernes ændrede indhold skal således sikre, at der kommer fokus på kommunernes produktivitet
og effektmål samt enkelte nøgletal for serviceniveau.
Tabel 11.1 Oversigt over beregnet udgiftsbehov pr. sektorområde
Beregnet udgiftsbehov (2011),
indeks

Gladsaxe

Greve

Hillerød

Gribskov

HøjeTaastrup

Hele
landet

Forklaringsgrad

Dagtilbud

109,9

109,3

109,8

106,3

105,4

100,0

55 %

Folkeskolen

110,9

105,9

98,1

101,8

110,3

100,0

50 %

Sårbare børn og unge

101,8

91,8

84,7

104,6

111,8

100,0

58 %

Voksne med særlige behov

102,6

103,3

97,8

101,5

109,9

100,0

14 %

Ældreområdet

119,4

65,4

89,7

84,9

92,3

100,0

64 %

Sundhedsområdet

107,8

96,4

96,0

101,6

98,4

100,0

55 %

Kilde: ECO nøgletal 2014, tabel 5.10, 6.10, 7.10, 8.60, 8.70, 9.70.
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11.2 UDGIFTSKRITERIER
Tabel 11.2 Kriterier der indgår i de sektorspecifikke udgiftsbehov
UDGIFTSKRITERIER

VÆGTNING AF
KRITERIET I PCT.

Dagtilbud
1.

Andel børn af enlige forsørgere (0-5 år)

(27)

2.

Kvinders erhvervsfrekvens

(19)

3.

Andel 0-5 årige indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande

(14)

4.

Ø-kommune

(18)

5.

Arbejdsløshedsprocent

(22)

Folkeskolen
1.
2.
3.
4.

Andel familier i bestemte boligtyper
Andel børn i familier med lav uddannelse
Ø-kommune
Antal 6-16 årige (logaritmisk)

(46)
(18)
(19)
(17)

Sårbare børn og unge
1.
2.
3.
4.
5.

Andel familier i bestemte boligtyper
Andel 6-15 årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande
Andel førtidspensionister
Andel børn flyttet mere end 3 gange
Ø-kommune

(12)
(15)
(30)
(25)
(18)

Voksne med særlige behov
1.
2.

Andel strafferetlige afgørelser pr. 15+ årig
Andel handicappede

(64)
(36)

Ældreområdet
1.
2.

Andel enlige ældre
Aldersbetinget plejebolighyppighed

(49)
(16)

3.
4.

Andel 65 + årige kommunen betaler for i pct. af 65+ årige bosat i kommunen
Beregnet rejsetid

(15)
(20)

Sundhedsområdet
1.
2.
3.
4.

Andel familier i bestemte boligtyper
Andel 65+ årige
Andel enlige ældre
Andel psykiatriske patienter

(30)
(37)
(18)
(15)

Kilde: ECO nøgletal 2014, tabel 5.10, 6.10, 7.10, 8.60, 8.70, 9.70. Seneste revision af kriterierne er i 2011.
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