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Indledning
I Nøgletalsrapporten sammenlignes Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje‐
Taastrup kommuners udgiftsniveauer og udgiftsudvikling inden for følgende sektorområder:










Dagtilbudsområdet
Skoleområdet
Sårbare Børn og Unge
Voksne med særlige behov
Ældreområdet
Sundhedsområdet
Overførselsområdet
Administrationsområdet og
Tværgående områder

Rapportens målgruppe er den politiske ledelse i kommunerne.
Det overordnede formål med nøgletalsrapporten er at give den politiske ledelse i
sammenligningskommunerne et overblik over den enkelte kommunes udgifts‐ og serviceniveau
på de store fagområder.
Et højt udgiftsniveau kan være udtryk for et højt serviceniveau, kommunens udgiftsbehov eller
manglende evne til at løse opgaven effektivt (organisation, ledelse, osv.). En kommunes
udgiftsbehov er et udtryk for dennes forventede udgiftsniveau, når der er taget hensyn til en
række strukturelle forhold eller rammebetingelser, der har betydning for udgiftsniveauet, men
som den enkelte kommune kun i begrænset omfang kan påvirke.
Eksempler på rammebetingelser er f.eks. befolkningens alderssammensætning,
uddannelsesniveau og andel uden beskæftigelse. F.eks. påvirker andelen af borgere over 80 år
udgifterne til ældreomsorg, ligesom andelen af borgere uden beskæftigelse påvirker udgifterne til
overførselsindkomster.
Et andet sigte med rapporten er at afdække sammenhængen mellem udgifter pr. modtager (f.eks.
udgiften pr. 0‐5‐årig på dagtilbudsområdet) og de politiske prioriteringer. Et eksempel herpå
kunne være sammenhængen mellem udgiften pr. modtager og tilbudssammensætning. Som
eksempel på forskelle i tilbudssammensætning, der har betydning for udgifterne kan nævnes
dagtilbudsområdet. Her er fordelingen af pladser i aldersintegrerede ordninger og mere
specialiserede tilbud som børnehaver og vuggestuer mv. forskellig i de seks kommuner, og nogle
tilbud er dyrere end andre.
I rapportens første kapitel fremhæves de væsentligste konklusioner for
sammenligningskommunerne.
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1. Konklusioner
Sammenligningskommunerne Gentofte, Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje‐Taastrup
har forskellige betingelser for at realisere politisk fastsætte målsætninger, hvilke kan resultere i et
højere eller et lavere udgiftsniveau.
Udgiftsniveauet er et resultat af følgende forhold:





Kommunens beregnede udgiftsbehov, baseret på det gennemsnitlige udgiftsniveau i
kommuner med tilsvarende rammebetingelser (f.eks. befolkningens alderssammensætning,
uddannelsesniveau osv.);
Det politisk fastsatte serviceniveau; og endelig
Kommunens evne til at løse opgaven effektivt (organisation, ledelse m.v.)

De overordnede udgiftsniveauer for udvalgte sektorområder gøres op for hver kommune i de
enkelte kapitler i Nøgletalsrapporten, hvorefter det korrigeres for det første forhold, dvs.
udgiftsbehovet baseret på det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner med tilsvarende
rammebetingelser. Det er ikke muligt at korrigere for de to andre nævnte forhold.
De rammebetingelser, der indgår i beregningen, er udvalgt på grundlag af statistiske analyser.
Beregnet udgiftsbehov udtrykker med andre ord det udgiftsniveau, som en kommune burde have
ud fra de udvalgte rammebetingelser.
De væsentligste konklusioner illustreres for hver enkelt kommune i oversigtstabeller nedenfor,
hvilke har til formål at give et overblik over de overordnede udgiftsniveauer og
udgiftsudviklingen for de udvalgte sektorområder bortset fra tværgående områder.
Tabellerne opsummerer de overordnede tendenser for udgiftsniveauet i regnskab 2010 og
udgiftsudviklingen for perioden regnskab 2008 til budget 2012.
Den første kolonne illustrerer det faktiske (ukorrigerede) udgiftsniveau og udviklingen heri med
henholdsvis røde og grønne pile. Grøn farve viser, at kommunen er blandt de 3 billigste af de 6
kommuner, mens rød farve viser, at kommunen er blandt de 3 dyreste. Pilens retning viser om
udgifterne har været stigende (op), faldende (ned) eller uændrede (pil til højre). Pil pegende mod
højre, viser at udviklingen er marginal, hvilket er tilfældet, når den samlede udvikling fra
regnskab 2008 til budget 2012 er +/‐ 2 pct.
De mest centrale oplysninger i tabellen fremgår af kolonne 2 markeret med lysegrå farve. Af denne
kolonne fremgår:



Den enkelte kommunes udgiftsniveau når der korrigeres for dennes beregnede
udgiftsbehov, jf. ovenfor samt
Tendensen for udgiftsudviklingen pr. sektorområde, der ligeledes er korrigeret for
kommunens beregnede udgiftsbehov i perioden.
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Det korrigerede udgiftsniveau og udviklingen heri illustreres med pile med enten rød eller grøn
farve. Grøn farve viser, at den pågældende kommune har et udgiftsniveau som er lig med eller
under det beregnede udgiftsbehov. Rød farve viser, at kommunen har højere udgifter end
udgiftsbehovet tilsiger.
Pilens retning viser, hvordan udgiftsniveauet korrigeret for udgiftsbehovet har udviklet sig over
perioden. Pil ned viser, at udgiftsudviklingen er nedadgående. Pil op viser at udgifterne er
opadgående. Pilen pegende mod højre, viser at udgiftsudviklingen er marginal, hvilket er
tilfældet, når den samlede udvikling fra regnskab 2008 til budget 2012 er +/‐ 2 pct.
I kapitlerne for de enkelte sektorområder findes nedenstående tabeller i udvidede udgaver med de
konkrete tal, som ligger til baggrund for farverne og pilene. For udspecificering og uddybning af
konklusionerne henvises ligeledes til disse kapitler.
De overordnede tendenser for udgiftsniveauet og udgiftsudviklingen gennemgås nedenfor. Alle
sektorområderne gennemgås i kronologisk rækkefølge for hver enkelt kommune.

1.1 Konklusioner for Gentofte Kommune
Tabel 1.1 Konklusioner for Gentofte Kommune
Område

Dagtilbud
Skoler
Sårbare børn og unge
Voksne med særlige behov
Ældre
Sundhed
Overførselsområdet
Administration

Udgiftsniveau i regnskab 2010
og udgiftsudvikling i perioden
2008-2012 pr. modtager/enhed

Udgiftsniveau = farve.
Billigste kommuner = grøn
Dyreste kommuner = rød

Udgiftsniveau i regnskab 2010
og udgiftsudvikling i perioden
2008-2012 korrigeret for
udgiftsbehov pr.
modtager/enhed
Korrigeret udgiftsniveau = farve.
Grøn:Under beregnet udgiftsniveau
Rød = Over beregnet udgiftsniveau

Udvikling = pileretning

Udvikling = pileretning

↓
→
↑
↑
↓
↑
↑
↓

↑
→
↑
↑
↓
↑
→
↓

Når udgiftsniveauet i regnskab 2010 og udgiftsudviklingen i perioden regnskab 2008 til budget
2012 korrigeres for udgiftsbehovet, kan følgende konkluderes for Gentofte Kommune for
sektorområderne:
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Dagtilbud: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, men
udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 19 pct. højere i forhold til det
beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst over perioden udgør 14
procentpoint.
o

Det relativt høje udgiftsniveau i 2010 skyldes bl.a. kommunens overordnede
institutionsstruktur, relativt store andel af 0‐2‐årige og relativt høje andel af
pædagoguddannet personale.

o

Den korrigerede udgiftsvækst skyldes primært, at det beregnede udgiftsbehov for
2009 og frem for kommunen er lavere end det beregnede udgiftsbehov for 2008.



Skoler: Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for området,
og udgiftsudviklingen over perioden stagnerende. Udgiftsniveauet er 7 pct. lavere i forhold
til det beregnede udgiftsbehov og den korrigerede udgiftsvækst er nul.



Sårbare børn og unge: Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter
inden for området, men udgifterne er steget med 11 pct. over perioden. Udgiftsniveauet er
34 pct. lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst
over perioden udgør 8 procentpoint.
o



Voksne med særlige behov: Kommunen er blandt de tre billigste kommuner inden for
området, men udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet er 21 pct. lavere i
forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst over perioden
udgør 16 procentpoint.
o



Grundet gældende konteringsregler er udgiftsniveauet dog fortsat ”kunstigt” lavt.
Kommunen har mange takstfinansierede institutioner, for hvilke takstindtægterne
konteres på området, mens dele af udgifterne til drift af disse afholdes udenfor
området.

Ældre: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, men udgifterne
er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 8 pct. højere end det beregnede
udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 10 procentpoint.
o



Grundet gældende konteringsregler er udgiftsniveauet ”kunstigt” lavt. Kommunen
har mange takstfinansierede institutioner, for hvilke takstindtægterne konteres på
området, mens dele af udgifterne til drift af disse afholdes udenfor området.

Det høje udgiftsniveau skyldes bl.a., at kommunen har valgt et højt serviceniveau.

Sundhed: Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for
området, men udgifterne er steget med 24 pct. i perioden. Udgiftsniveauet for området er 2
pct. lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst udgør
8 procentpoint.
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o

Den relativt kraftige udgiftsvækst skyldes, at der budgetteknisk ‐ og ikke som følge
af en politisk omprioritering ‐ er flyttet midler fra ældreområdet til
sundhedsområdet i budget 2011.



Overførselsområdet: Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter
inden for området, men udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet er 14 pct.
lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 2
procentpoint.



Administration: Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for
området, og udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 14 pct. lavere i
forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 4
procentpoint.

1.2 Konklusioner for Gladsaxe Kommune
Tabel 1.2 Konklusioner for Gladsaxe Kommune
Område

Dagtilbud
Skoler
Sårbare børn og unge
Voksne med særlige behov
Ældre
Sundhed
Overførselsområdet
Administration

Udgiftsniveau i regnskab 2010
og udgiftsudvikling i perioden
2008-2012 pr. modtager/enhed

Udgiftsniveau = farve.
Billigste kommuner = grøn
Dyreste kommuner = rød

Udgiftsniveau i regnskab 2010
og udgiftsudvikling i perioden
2008-2012 korrigeret for
udgiftsbehov pr.
modtager/enhed
Korrigeret udgiftsniveau = farve.
Grøn:Under beregnet udgiftsniveau
Rød = Over beregnet udgiftsniveau

Udvikling = pileretning

Udvikling = pileretning

↓
↓
↓
↓
↓
↑
↑
↓

↓
→
↓
↓
↑
↓
↓
↓

Når udgiftsniveauet i regnskab 2010 og udgiftsudviklingen i perioden regnskab 2008 til budget
2012 korrigeres for udgiftsbehovet, kan følgende konkluderes for Gladsaxe Kommune for
sektorområderne:


Dagtilbud: Kommunen er blandt de tre kommuner med de højeste udgifter inden for
området, men udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 6 pct. højere i
forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 4
procentpoint.
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Skoler: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, men udgifterne
er over perioden er faldende. Udgiftsniveauet er 6 pct. lavere i forhold til det beregnede
udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 2 procentpoint.



Sårbare børn og unge: Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter
inden for området, og udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 34 pct.
lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 14
procentpoint.
o



Grundet gældende konteringsregler er udgiftsniveauet ”kunstigt” lavt. Kommunen
har mange takstfinansierede institutioner, for hvilke takstindtægterne konteres på
området, mens dele af udgifterne til drift af disse afholdes udenfor området.

Voksne med særlige behov: Kommunen er blandt de tre billigste kommuner inden for
området, og udgiftsudviklingen er over perioden faldende. Udgiftsniveauet er 4 pct. under
det beregnede udgiftsniveau, og det korrigerede udgiftsfald er 11 procentpoint over
perioden.
o

Grundet gældende konteringsregler er udgiftsniveauet ”kunstigt” lavt. Kommunen
har mange takstfinansierede institutioner, for hvilke takstindtægterne konteres på
området, mens dele af udgifterne til drift af disse afholdes udenfor området.



Ældre: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, men udgifterne
er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 5 pct. højere i forhold til det beregnede
udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst udgør 3 procentpoint.



Sundhed: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, og udgifterne
er stigende over perioden. Udgiftsniveauet svarer til det beregnede udgiftsbehov, og det
korrigerede udgiftsfald udgør 5 procentpoint.



Overførselsområdet: Kommunen er blandt de tre kommuner med de højeste udgifter
inden for området, og udgiftsudviklingen er stigende over perioden. Udgiftsniveauet er 8
pct. lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og faldende med 5 procentpoint
gennem perioden.



Administration: Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for
området, og udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 17 pct. lavere i
forhold til det beregnede udgiftsbehov, og de korrigerede udgifter faldende med 3
procentpoint.
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1.3 Konklusioner for Greve Kommune
Tabel 1.3 Konklusioner for Greve Kommune
Område

Dagtilbud
Skoler
Sårbare børn og unge
Voksne med særlige behov
Ældre
Sundhed
Overførselsområdet
Administration

Udgiftsniveau i regnskab 2010
og udgiftsudvikling i perioden
2008-2012 pr. modtager/enhed

Udgiftsniveau = farve.
Billigste kommuner = grøn
Dyreste kommuner = rød

Udgiftsniveau i regnskab 2010
og udgiftsudvikling i perioden
2008-2012 korrigeret for
udgiftsbehov pr.
modtager/enhed
Korrigeret udgiftsniveau = farve.
Grøn:Under beregnet udgiftsniveau
Rød = Over beregnet udgiftsniveau

Udvikling = pileretning

Udvikling = pileretning

↓
→
↓
↑
↓
↑
↑
↑

↓
→
↓
↑
↓
↓
↑
↑

Når udgiftsniveauet i regnskab 2010 og udgiftsudviklingen i perioden regnskab 2008 til budget
2012 korrigeres for udgiftsbehovet, kan følgende konkluderes for Greve Kommune for
sektorområderne:


Dagtilbud: Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for
området, og udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er marginalt lavere i
forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald over perioden udgør
8 procentpoint.



Skoler: Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for området,
og udgifterne er marginalt faldende over perioden. Udgiftsniveauet svarer til det
beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst er nul.



Sårbare børn og unge: Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter
inden for området, og udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 30 pct.
lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 16
procentpoint.



Voksne med særlige behov: Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste
udgifter inden for området, men udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet er
dog 30 pct. lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede
udgiftsvækst udgør 16 procentpoint.
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Ældre: Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for området,
og udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 9 pct. lavere i forhold til det
beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 16 procentpoint.



Sundhed: Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for
området, men udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet svarer til det
beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 8 procentpoint.



Overførselsområdet: Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter
inden for området, men udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet er 4 pct.
lavere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst udgør 6
procentpoint over perioden.



Administration: Kommunen er blandt de tre kommuner med de højeste udgifter inden for
området, og udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet er dog 4 pct. lavere i
forhold til det beregnede udgiftsbehov, mens den korrigerede udgiftsvækst over perioden
udgør 24 procentpoint.
o

Kommunens udgiftsvækst skyldes bl.a. indefrysning af driftsoverførsler fra 2009 til
2010 på 38,5 mio. kr. med henblik på udbetaling i 2011, samt at Greve Kommune
har indlagt en pulje på 30 mio. kr. til driftsoverførsler samt samlet kommunens
rengøringsbudget på ca. 30 mio. kr. på hovedkonto 6 i budget 2012.
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1.4 Konklusioner for Helsingør Kommune
Tabel 1.4 Konklusioner for Helsingør Kommune
Område

Dagtilbud
Skoler
Sårbare børn og unge
Voksne med særlige behov
Ældre
Sundhed
Overførselsområdet
Administration

Udgiftsniveau i regnskab 2010
og udgiftsudvikling i perioden
2008-2012 pr. modtager/enhed

Udgiftsniveau = farve.
Billigste kommuner = grøn
Dyreste kommuner = rød

Udgiftsniveau i regnskab 2010
og udgiftsudvikling i perioden
2008-2012 korrigeret for
udgiftsbehov pr.
modtager/enhed
Korrigeret udgiftsniveau = farve.
Grøn:Under beregnet udgiftsniveau
Rød = Over beregnet udgiftsniveau

Udvikling = pileretning

Udvikling = pileretning

→
→
↓
↑
↓
↑
↑
↑

↑
→
↓
↑
→
↓
↓
→

Når udgiftsniveauet i regnskab 2010 og udgiftsudviklingen i perioden regnskab 2008 til budget
2012 korrigeres for udgiftsbehovet, kan følgende konkluderes for Helsingør Kommune for
sektorområderne:


Dagtilbud: Kommunen er blandt de tre billigste kommuner inden for området, og
udgifterne stiger marginalt over perioden. Udgiftsniveauet er 6 pct. højere i forhold til det
beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst over perioden udgør 10
procentpoint.



Skoler: Kommunen er blandt de tre kommuner med de dyreste udgifter inden for området,
men udgiftsudviklingen har stået stille over perioden. Udgiftsniveauet er 4 pct. højere i
forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvæksten udgør 1
procentpoint.



Sårbare børn og unge: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området,
men udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 19 pct. lavere i forhold til det
beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 9 procentpoint.



Voksne med særlige behov: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for
området, og udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet er 2 pct. lavere i forhold
til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst udgør 13 procentpoint.
o

Kommunen har registreret udgifter for personlig støtte, som vedrører
voksenområdet på ældreområdet. Dette bevirker, at, udgiftsniveauet for
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voksenområdet reelt er højere, men at dette fortsat er lavere end det beregnede
udgiftsbehov.


Ældre: Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for området,
og udgifterne er faldende. Udgiftsniveauet er 6 pct. lavere i forhold til det beregnede
udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst er 1 procentpoint.
o



Kommunen har registreret udgifter for personlig støtte, som vedrører
voksenområdet på ældreområdet. Dette bevirker, at, udgiftsniveauet for
ældreområdet reelt er lavere, hvilket således er endnu lavere end det beregnede
udgiftsbehov.

Sundhed: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, og udgifterne
er stigende over perioden. Udgiftsniveauet for området er 9 pct. højere i forhold til det
beregnede udgiftsbehov, mens det korrigerede udgiftsfald udgør 10 procentpoint.
o

Stationær somatik udgør den største udgiftspost inden for den aktivitetsbestemte
medfinansiering på sundhedsområdet, og her har kommunen de største udgifter
blandt sammenligningskommunerne.



Overførselsområdet: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, og
udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet er dog 3 pct. lavere i forhold til det
beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 7 procentpoint.



Administration: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, og
udgifterne er svagt stigende over perioden. Udgiftsniveauet er 13 pct. højere i forhold til
det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst udgør 1 procentpoint.
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1.5 Konklusioner for Hillerød Kommune
Tabel 1.5 Konklusioner for Hillerød Kommune
Område

Dagtilbud
Skoler
Sårbare børn og unge
Voksne med særlige behov
Ældre
Sundhed
Overførselsområdet
Administration

Udgiftsniveau i regnskab 2010
og udgiftsudvikling i perioden
2008-2012 pr. modtager/enhed

Udgiftsniveau = farve.
Billigste kommuner = grøn
Dyreste kommuner = rød

Udgiftsniveau i regnskab 2010
og udgiftsudvikling i perioden
2008-2012 korrigeret for
udgiftsbehov pr.
modtager/enhed
Korrigeret udgiftsniveau = farve.
Grøn:Under beregnet udgiftsniveau
Rød = Over beregnet udgiftsniveau

Udvikling = pileretning

Udvikling = pileretning

↓
↓
↓
↑
↓
↑
↑
↓

↓
→
↓
↑
↓
↓
↓
↓

Når udgiftsniveauet i regnskab 2010 og udgiftsudviklingen i perioden regnskab 2008 til budget
2012 korrigeres for udgiftsbehovet, kan følgende konkluderes for Hillerød Kommune for
sektorområderne:


Dagtilbud: Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for
området, og udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 8 pct. lavere i forhold
til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 7 procentpoint.
o



Kommunen har den største forældrebetalingsandel og flest lukkedage i
institutionerne.

Skoler: Kommunen er blandt de tre billigste kommuner inden for området, og
udgiftsudviklingen over perioden svagt faldende. Udgiftsniveauet svarer til det beregnede
udgiftsbehov og der er marginalt fald i udviklingen.
o

Kommunen har den laveste klassekvotient (elever pr. normalklasse), som ligger
under landsgennemsnittet.



Sårbare børn og unge: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området,
men udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 16 pct. højere i forhold til det
beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 20 procentpoint i perioden.



Voksne med særlige behov: Kommunen er blandt de tre kommuner med de højeste
udgifter inden for området, og udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet er 23
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pct. højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst udgør
35 procentpoint.


Ældre: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, men udgifterne
er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 5 pct. højere i forhold til det beregnede
udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 4 procentpoint.
o

Kommunen har det laveste dækningsgrader i hjemmeplejen (frit valg), det
næstlaveste antal visiterede timer til hjemmepleje pr. modtager og den næstlaveste
andel af modtagere, der benytter privat leverandør.



Sundhed: Kommunen er blandt de tre billigste kommuner inden for området, men
udgiftsudviklingen er over perioden stigende. Udgiftsniveauet er 9 pct. højere i forhold til
det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald er 7 procentpoint igennem
perioden.



Overførselsområdet: Kommunen er blandt de tre billigste kommuner inden for området,
men udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet er 11 pct. højere i forhold til det
beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 8 procentpoint.



Administration: Kommunen er blandt de tre billigste kommuner inden for området, og
udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 7 pct. lavere i forhold til det
beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 27 procentpoint.
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1.6 Konklusioner for Høje‐Taastrup Kommune
Tabel 1.6 Konklusioner for Høje‐Taastrup Kommune
Område

Dagtilbud
Skoler
Sårbare børn og unge
Voksne med særlige behov
Ældre
Sundhed
Overførselsområdet
Administration

Udgiftsniveau i regnskab 2010
og udgiftsudvikling i perioden
2008-2012 pr. modtager/enhed

Udgiftsniveau = farve.
Billigste kommuner = grøn
Dyreste kommuner = rød

Udgiftsniveau i regnskab 2010
og udgiftsudvikling i perioden
2008-2012 korrigeret for
udgiftsbehov pr.
modtager/enhed
Korrigeret udgiftsniveau = farve.
Grøn:Under beregnet udgiftsniveau
Rød = Over beregnet udgiftsniveau

Udvikling = pileretning

Udvikling = pileretning

↓
→
↓
↑
↓
↑
↑
↓

↓
↓
↓
↑
↓
↑
→
↓

Når udgiftsniveauet i regnskab 2010 og udgiftsudviklingen i perioden regnskab 2008 til budget
2012 korrigeres for udgiftsbehovet, kan følgende konkluderes for Høje‐Taastrup Kommune for
sektorområderne:


Dagtilbud: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, men
udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 2 pct. lavere i forhold til det
beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfaldet udgør 16 procentpoint over
perioden.
o



Skoler: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, og udgifterne er
marginalt faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 9 pct. højere i forhold til det
beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 6 procentpoint.
o



Høje‐Taastrup Kommune lå i regnskab 2008 højest af alle sammenlignings‐
kommunerne, men vender udgiftsudviklingen med 19 pct. fra regnskab 2009 og
igen i 2010 og ender med at være på samme niveau som landsgennemsnittet i
budget 2011 og 2012.

Kommunen har den mindste skolestørrelse målt på elevtal og de højeste
driftsudgifter pr. elev i regnskab 2010.

Sårbare børn og unge: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området,
men udgifterne er faldende med 11 pct. over perioden. Udgiftsniveauet er 11 pct. højere i
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forhold til det beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 10
procentpoint.
o

Særligt udgifterne til anbringelser og særlige dag‐ og klubtilbud pr. 0‐22 årig er
høje, mens udgifterne til forebyggelse ligger lavt.



Voksne med særlige behov: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for
området, og udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet er 12 pct. højere i
forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst udgør 8
procentpoint.



Ældre: Kommunen er blandt de tre kommuner med de laveste udgifter inden for området,
og udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 3 pct. lavere i forhold til det
beregnede udgiftsbehov, og det korrigerede udgiftsfald udgør 7 procentpoint.



Sundhed: Kommunen er blandt de tre kommuner med de højeste udgifter inden for
området, og udgifterne er stigende over perioden. Udgiftsniveauet for området er 7 pct.
højere i forhold til det beregnede udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst udgør 6
procentpoint.



Overførselsområdet: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner, og udgifterne er
stigende over perioden. Udgiftsniveauet er 8 pct. lavere i forhold til det beregnede
udgiftsbehov, og den korrigerede udgiftsvækst er marginal.



Administration: Kommunen er blandt de tre dyreste kommuner inden for området, men
udgifterne er faldende over perioden. Udgiftsniveauet er 21 pct. højere i forhold til det
beregnede udgiftsbehov, mens det korrigerede udgiftsfald i perioden udgør 6 procentpoint.
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2. Afgrænsning og metode

2.1 Indledning
Indeværende kapitel har til formål at afgrænse rapportens felt, definere centrale begreber,
redegøre for de anvendte metoder, datagrundlag, metodiske problemer og forbehold mv. Endelig
indeholder kapitlet en læsevejledning til resten af Nøgletalsrapporten.

2.2 Hvad er nøgletal?
Nøgletal kan defineres som følgende:
”Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en
kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være
udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder, hvor
nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge
udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information (Houlberg, 2011, s. 7).”

2.3 Afgrænsning af Nøgletalsrapportens centrale begreber og sammenhænge
I mange sammenhænge sættes lighedstegn mellem udgifter og serviceniveau. Kommunernes
udgiftsniveau er imidlertid ikke en fuldt ud dækkende betegnelse for serviceniveauet, fordi
kommunernes strukturelle forhold er forskellige. Kommunerne har med andre ord forskellige
betingelser for at realisere politisk fastsatte målsætninger. Udgiftsniveauet i kommunerne bliver
derfor set i forhold til de såkaldte rammebetingelser, politisk fastsatte rammer, et beregnet
udgiftsbehov og det gennemsnitlige udgiftsniveau på landsplan. Dette er illustreret i figur 2.1
nedenfor:

Figur 2.1 Udgiftsniveau
Rammebetingelser
Beregnet udgiftsbehov
Udgiftsniveau
Beregnet udgiftsniveau
Politisk fastsatte
rammer
Kilde: Egen udarbejdelse
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Beregnet udgiftsbehov
For at vurdere udgiftsniveauet på de udvalgte sektorområder, sammenlignes udgifterne med et
beregnet udgiftsbehov, som afspejler det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner med
tilsvarende rammebetingelser (se videre nedenfor) – eller udgiftsbehov. Hvis en kommunes
udgifter er større end det beregnede udgiftsniveau indikerer tallene, at kommunen kan have et
højere serviceniveau.
Det skal understreges, at der er knyttet en vis usikkerhed til fortolkning af et sådan udgiftsbaseret
mål for serviceniveau. Usikkerheden er særligt knyttet til, at der ikke tages højde for forskelle i
produktiviteten. Et højt udgiftsniveau i forhold til det beregnede udgiftsbehov behøver ikke at
betyde at serviceniveauet er højt. Det kan også betyde at der ”produceres” færre ydelser for de
samme penge i forhold til gennemsnitskommunen.
For at belyse serviceniveauet ses der for det første nærmere på en række rammebetingelser, der
har betydning for udgiftsniveauet på sektorområdet. For det andet er der udvalgt nogle
indikatorer for serviceniveauet på de enkelte områder. Det er f.eks. åbningstid i daginstitutioner.
Rammebetingelser
Rammebetingelserne er de strukturelle forhold, som påvirker udgiftsniveauet, men som det
kommunalpolitisk ikke direkte er muligt at påvirke. F.eks. vil befolkningens
alderssammensætning (f.eks. en høj andel af ældre borgere) og den sociale struktur, (f.eks.
befolkningens uddannelsesniveau) gøre, at der i nogle kommuner skal stilles større ressourcer til
rådighed for at realisere de samme målsætninger. Muligheden for at realisere målsætninger
afhænger også af evnen til at tilvejebringe tilstrækkelig finansiering. Kommunernes
rammebetingelser omfatter i denne sammenhæng derfor også ressourcegrundlaget, der beskriver
kommunernes økonomiske muligheder (eller med andre ord evnen til via skatter, statstilskud,
udligning og korrektion for gældsafvikling at finansiere et givet udgiftsniveau).
Man skal derfor tage højde for forskelle i rammebetingelserne, når kommunernes udgiftsniveau
anvendes som grundlag for fortolkning af forskelle i serviceniveau.
Udfordringen er at identificere de forhold, der har størst betydning for forskelle i
udgiftsniveauerne på de enkelte sektorområder. De kriterier (udgiftsbehovskriterier), der
anvendes som rammebetingelser på de enkelte sektorområder er udvalgt på grundlag af statistiske
analyser foretaget af bl.a. ECO, KL og Økonomi‐ og Indenrigsministeriet. Analyserne viser de
kriterier der erfaringsmæssigt har størst betydning for udgiftsniveauerne. På f.eks.
folkeskoleområdet er ”andel 7‐14 årige børn af enlige forsørgere”, ”andel 6‐15 årige
indvandrere/efterkommere fra ikke‐vestlige lande” samt ”andel af 6‐16 årige” udvalgt som de
rammebetingelser, der har størst betydning for udgifterne på området.
Det er ikke alle kriterier, der har samme betydning for udgiftsniveauet. En stigning i ”andel 7‐14
årige børn af enlige forsørgere” på 1 pct. skal, når der ses på folkeskoleområdet, indgår ikke med
samme virkning i beregningen af udgiftsniveauet, som en tilsvarende stigning i ”andel 6‐15 årige
indvandrere/efterkommere fra ikke‐vestlige lande”
Herudover skal det bemærkes, at de statistiske analyser af kommunernes udgiftsbehov ud fra
udgiftsbehovskriterier (rammebetingelser) kun giver et ”statistisk korrekt” beregnet udgiftsbehov,
da beregningen af kommunernes udgiftsbehov bygger på udvalgte (de statistisk mest signifikante)
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udgiftsbehovskriterier. Med andre ord giver det beregnede udgiftsbehov ikke den ”fulde
sandhed” af kommunernes udgiftsbehov.

2.4 Metode
Metodeudviklingen af Nøgletalsrapporten er sket i den tværgående arbejdsgruppe bestående af
repræsentanter fra de seks kommuner.
I det følgende beskrives de generelle forhold, der må tages for anvendelse af nøgletal, samt
datagrundlaget for rapport og forbeholdene herfor.
2.4.1 Generelle forbehold for anvendelsen af nøgletal
Der er en række forhold, som kommuner skal være opmærksomme på ved anvendelse af
kommunale nøgletal. Følgende tager udgangspunkt i ECOs generelle forbehold herfor.
For det første kan der være tale om information om forhold, som på kort sigt ikke kan påvirkes af
kommunen, hvilke derfor må tages for mere eller mindre givne. Det er tale om såkaldte eksterne
betingelser. Her kan være tale om beskrivelser af kommunens befolknings‐,
beskæftigelsesmæssige og sociale struktur, forhold der kan være af betydning for en kommunes
udgiftsbehov, samt beskrivelser af erhvervsstruktur, indkomstforhold, tilskud fra staten og
lignende forhold, der er af betydning for kommunens økonomiske muligheder.
For det andet kan nøgletallene knytte sig til forhold, der er resultatet af politiske beslutninger. Her
kan være tale om beskrivelser af kommunens finansielle forhold (beskatningspolitik, likviditet,
gæld o.l.) og om udgifts‐ og serviceniveauet på de enkelte opgaveområder.
For det tredje kan nøgletal belyse forholdet mellem på den ene side de anvendte økonomiske og
personalemæssige ressourcer og på den anden side de fysiske aktiviteter/præstationer. Nøgletal,
hvor f.eks. personalenormeringer sættes i forhold til antallet af klienter eller sager, er eksempler på
sådanne produktivitetsmål.
For det fjerde kan nøgletal principielt knytte sig til de opnåede resultater/effekter af kommunens
indsats i forhold til de nationale og lokale målsætninger for området. Kombineres nøgletal for
resultater/effekter med nøgletal for ressourceindsatsen i form af kroner eller personale, er der tale
om et effektivitetsmål. Resultaterne kan f.eks. knytte sig til børnenes trivsel, sociale kompetencer
og læring, ældres livsglæde eller sygedagpengemodtageres tilbagevending til arbejdsmarkedet
(Houlberg, 2011, s. 7).
Nøgletalsrapporten forholder sig til de tre førstnævnte aspekter, som vedrører de eksterne
betingelser, politiske beslutninger og produktiviteten. Den forholder sig ikke til sidstnævnte
aspekt vedrørende effekter og resultater.
Nøgletal og benchmarking (sammenligning med andre kommuner) kan således anvendes i flere
sammenhænge og ud fra flere synsvinkler. De bør dog ikke anvendes automatisk til at tilpasse
kommunens udgifter. Nøgletal bør betragtes som et instrument, som kan:



Bruges til at danne sig overbliksbilleder
Øge bevidstheden om, hvilke rammer kommunes strukturelle rammebetingelser sætter for
kommunens virke

22






Gøre politikere og embedsmænd bevidste om, hvordan den økonomiske situation ser ud i
kommunen
Give bevidsthed om kommunens udgiftspolitiske prioriteringer
Benyttes som udgangspunkt for at formulere spørgsmål om, hvorfor man befinder sig i den
aktuelle situation og om det rimelige heri, samt
Benyttes til at identificere områder, hvor nærmere analyser kunne være formålstjenlige.

Endelig kan nøgletal bruges til at fastlægge normer, f.eks. for dækningsgrader,
personalenormeringer og resultater.
Formålet med nøgletal er således at give overblik og bevidstgøre om kommunens muligheder og
prioriteringer. Nøgletallene kan bruges til at undres, formulere spørgsmål og igangsætte nærmere
undersøgelser. I nogle tilfælde vil nøgletallene desuden kunne bidrage til at svare på dele af
spørgsmålene, men nøgletallene alene bør ikke føre til en beslutning om ændrede ressourcer
(Houlberg, K., 2011, s. 9).
De enkelte nøgletal kan sjældent fortolkes isoleret men hænger sammen med andre nøgletal. Er
ressourceforbruget til f.eks. skolefritidsordninger betydeligt højere end i
sammenligningskommunerne, er det også vigtigt at have for øje, at de andre kommuner måske har
lagt vægten på fritidshjem i stedet for skolefritidsordninger.
Under alle omstændigheder bør man altid være særdeles opmærksom på, at der kan være
forskelle i konteringspraksis og opgavefordeling fra kommune til kommune. F.eks. er der forskelle
mellem kommunerne med hensyn til, i hvilken udstrækning administrative udgifter til f.eks.
revision, elever og forsikringer udkonteres til de enkelte institutioner eller konteres samlet på
hovedkonto 6.
Alene af denne grund bør nøgletallene derfor ikke bruges til at skære ned ‐ eller opprioritere
automatisk, men som tidligere nævnt bruges til at igangsætte nærmere undersøgelser. Det er heller
ikke en ʺfejlʺ at bruge færre eller flere ressourcer på et udgiftsområde end andre kommuner.
Kommunen kan f.eks. have valgt at have et højt udgiftsniveau/serviceniveau på ældreområdet.
Endelig er det 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 f.eks. ældreområdet end kommuner med
tilsvarende udgiftsbehov, vil man ud fra en økonomisk‐kvantitativ betragtning sige, at den
pågældende kommune har et højt 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).
2.4.2 Datagrundlag og forbehold
Datagrundlag
Datagrundlaget for Nøgletalsrapporten er primært offentligt tilgængelige nøgletal og i mindre
grad specialkørsler fra ECO samt kommunernes egne tal.
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Der er lagt vægt på, at nøgletallene så vidt muligt afspejler reelle forskelle i udgifts‐ og
serviceniveauet. F.eks. er forskelle i konteringspraksis ofte årsag til at sammenligning af udgifterne
ikke fuldt ud afspejler forskellene i udgiftsniveau. Et andet eksempel er lønomkostningerne, som
er påvirket af den enkelte kommunes placering i stedtillægsområderne. Disse forskelle er
fremhævet, hvor det har særlig betydning.
Tallene er primært baseret på opgørelser for regnskab 2008‐2010 og budget 2011‐2012, som
kommunerne har indberettet til f.eks. Danmarks Statistik og KL. Danmarks Statistik er således en
central datakilde for Nøgletalsrapporten. Derudover benyttes i væsentlig grad ECO‐nøgletal, KLs
benchmarkværktøjer, De Kommunale Nøgletal mfl.
ECO‐nøgletal tager bl.a. udgangspunkt i disse tal fra Danmarks Statistik, hvilke viderebearbejdes
af ECO. Der ligger således en fejlkilde i ECO’s indsamling og behandling af oplysningerne, men
for at undgå fejl, er alle de indlagte tal og beregningsformler genstand for et grundigt check fra
ECOs side.
Grundlaget for alle offentlige tilgængelige nøgletal i rapporten er således de enkelte kommuners
indberetning til centrale myndigheder. Efter kommunernes indberetning udsættes
indberetningerne for diverse fejlfindingsprocedurer, hvorefter de er til rådighed fra Danmarks
Statistik. Men der kan forekomme fejl i kommunernes indberetninger.
Prisniveauer
I rapporten anvendes som udgangspunkt prisniveauet for det seneste foreliggende år. Der hvor
regnskabstal for 2010 alene er datagrundlag anvendes 2010 prisniveau, mens der i figurer/tabeller,
hvor budgettal 2012 anvendes, er fremskrevet til 2012 niveau. Til fremskrivningen er KL’s
fremskrivningsprocenter fra marts 2012 anvendt.
Budgettal
I årets rapport anvendes der budgettal for 2011 og 2012 til illustration af udviklingen i
kommunernes udgiftsniveauer. Anvendelsen af budgettal sker for at øge aktualiteten af
nøgletalsrapporten. Ved brug af budgettal anvendes de nyeste/seneste tal for kommunerne og man
får herved et mere opdateret billede af situationen i de enkelte kommuner.
Der er dog en vis usikkerhed forbundet med anvendelse af budgettal og derfor skal tallene
fortolkes med forsigtighed. Erfaringsmæssigt er der i kommunerne tendens til, at regnskabstallene
ligger over budgettallene. En sammenligning mellem budget‐ og regnskabstal kan derfor være
misvisende, idet et budgetteret fald i udgifterne ikke nødvendigvis ender med at blive det reelle
billede på området.

2.5 Læsevejledning
Kapitel 1 ‐ ”Konklusioner” ‐ opsummerer de væsentligste konklusioner i rapporten for hver
kommune.
Indeværende kapitel ”Metode og afgrænsning” har som nævnt til formål at afgrænse rapportens
felt, redegøre for de anvendte metoder, forbehold osv.
Kapitel 3 beskrives 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
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I kapitel 4‐12 analyseres sektorområderne (i nævnte rækkefølge):










Dagtilbudsområdet
Skoleområdet
Sårbare Børn og Unge
Voksne med særlige behov
Ældreområdet
Sundhedsområdet
Overførselsområdet
Administrationsområdet
Tværgående områder

Kapitel 4‐11 er struktureret som følgende:






1. afsnit: Indledning til sektorområde
2. afsnit: Hovedkonklusioner for analysen af det pågældende sektorområde
3. afsnit: Selve analysen af sektorområdet: her beskrives i kronologisk rækkefølge 1)
kommunernes overordnede udgiftsniveau og udgiftsudvikling, 2) kommunernes
forskellige rammebetingelser, 3) forskelle i prioriteringen af ressourcerne og indikatorer for
serviceniveauet
4. afsnit: Andre forhold, herunder forbehold for nøgletallene beskrives.

I forhold til analysen af delområderne inden for et sektorområde er det et centralt formål at
afdække sammenhængen mellem udgifter pr. modtager (f.eks. udgiften pr. 0‐5‐årig på
dagtilbudsområdet) og de politiske prioriteringer. Et eksempel herpå kunne være sammenhængen
mellem udgiften pr. modtager og tilbudssammensætning. Som eksempel på forskelle i
tilbudssammensætning, der har betydning for udgifterne kan nævnes dagtilbudsområdet. Her er
fordelingen af pladser i aldersintegrerede ordninger og mere specialiserede tilbud som børnehaver
og vuggestuer mv. forskellig i de seks kommuner, og nogle tilbud er dyrere end andre.
Der er dermed knyttet en række betingelser til fortolkning af forskelle i
udgiftsniveau/serviceniveau baseret på nøgletal. Derfor beskrives de forhold, der bør tages højde
for ved fortolkning af nøgletallene i sidste afsnit i kapitlerne vedrørende såkaldte andre forhold.
Kapitel 12 – ”Tværgående områder” skiller sig ud fra de andre kapitler. Kapitlet følger ikke samme
struktur som de andre kapitler, idet kapitlet ikke blot vedrører et enkelt sektorområde/
opgaveområde. I kapitlet belyses tværgående områder, herunder personalemæssige forhold ‐
sygefravær og løn. Herudover sammenlignes kommunernes konkurrenceudsættelse (eksternt
samarbejde med private leverandører).
I kapitel 13 beskrives en række begreber og definitioner og i kapitel 14 findes en fortegnelse over
de anvendte datakilder.
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3. Overordnede rammebetingelser og strukturelle forhold
3.1 Indledning
Der er forskel på kommunernes mulighed for at realisere nogle givne politisk fastsatte mål‐
sætninger, fordi kommunernes sociale struktur og strukturelle forhold – og dermed udgifts‐
behov ‐ er forskellige.
Muligheden for at realisere målsætninger afhænger også af evnen til at tilvejebringe til‐
strækkelig finansiering. Kommunernes rammebetingelser omfatter i denne sammenhæng
derfor også ressourcegrundlaget, der beskriver kommunernes økonomiske muligheder eller
med andre ord evnen til via skatter, statstilskud, udligning og korrektion for gældsafvikling
at finansiere et givet udgiftsniveau.
3.2 Sammenfatning og konklusioner
Ressourcegrundlaget ligger for alle seks sammenligningskommuner på niveau med eller
over landsgennemsnittet.
For det samlede udgiftsbehov gælder det, at Gentofte, Greve og Hillerød kommuner ligger
under landsgennemsnittet, mens de øvrige har udgiftsbehov over dette. Gentofte Kommune
har det laveste udgiftsbehov i forhold til ressourcegrundlag (også kaldet ”ressourcepres”)
blandt de seks benchmarkkommuner. Helsingør har det højeste ressourcepres.
Et udvalg af de syv væsentligste socioøkonomiske kriterier (overordnede rammebetingelser),
som indgår i udgiftsbehovsberegningen i tilskuds‐ udligningsordningen viser, at Høje‐
Taastrup og Helsingør kommuner ligger over landsgennemsnittet for alle overordnede
rammebetingelser bortset fra én. Gladsaxe ligger over landsgennemsnittet for fire af de syv
rammebetingelser. Hillerød kommune er placeret under (eller på) landsgennemsnittet for
alle rammebetingelser. Gentofte og Greve Kommuner er placeret under landsgennemsnittet
for alle rammebetingelser bortset fra hhv. en og to
Alle sammenligningskommunerne har et forsørgerbyrdeindeks over landsgennemsnittet,
hvilket betyder, at de unge og/eller ældre udgør en forholdsvis stor andel af indbyggerne i
disse kommuner. Helsingør, Gentofte, Greve og Hillerød kommuner har det højeste forsør‐
gerbyrdeindeks af de 6 kommuner, hvilket forøger udgiftspresset og reducerer finansie‐
ringsmulighederne. Forsørgerbyrdeindekset har været generelt stigende fra 2007 til 2011
med undtagelse af Gladsaxe kommune, hvor forsørgerbyrdeindeksen er nærmest konstant.
Stigningen er kraftigst for Greve Kommune.
Alle seks kommuner er bykommuner med en høj urbaniseringsgrad, og alle har en forholds‐
vis høj andel af almene boliger (på niveau med landsgennemsnittet eller højere), på nær
Gentofte Kommune som har en meget lav andel. En højere andel af boligmassen bebos af
boligejere i Greve og Hillerød kommuner, mens der er forholdsmæssigt flere lejere i
Gladsaxe Kommune.
Endvidere kan det nævnes, at Gentofte Kommune har den laveste befolkningsandel med
grundskole som den højeste uddannelse og den højeste andel med en videregående uddan‐
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nelse (kort‐, mellemlang‐, og lang uddannelse samlet set). Det modsatte billede gælder for
Høje‐Taastrup Kommune. Dette underbygger, at indkomstgrundlaget er større i Gentofte
Kommune, idet borgere med længere videregående uddannelse i gennemsnit har en højere
indkomst end gennemsnittet.
Samlet set kan det konkluderes, at benchmarkkommunerne har en del lighedstræk, men at
specielt Gentofte Kommune skiller sig ud i forhold til de øvrige kommuner, når man betrag‐
ter de overordnede sociale strukturer. Kommunen har færre personer på overførselsind‐
komst, flere med videregående uddannelse og færre almene boliger.

3.3. Analyse
3.3.1 Ressourcegrundlag og udgiftsbehov samlet set
Figur 3.1 viser i indekstal et samlet mål for udgifts‐
behovet og et mål for ressourcegrundlaget (budget
2011) for hver af sammenligningskommunerne. Ud‐
giftsbehovet er et udtryk for en kommunes ramme‐
betingelser i form af alderssammensætning og social
struktur mm., og ressourcegrundlaget er et mål for
finansieringsmulighederne i form af beskatnings‐
grundlag samt udligning og tilskud mv. uden hen‐
syntagen til udskrivningsprocenten (se fakta‐boks).

Udgiftsbehov:
En kommunes udgiftsbehov afhænger
af en række faktorer – rammebetingel‐
ser – der har betydning for udgiftsni‐
veauet, men som den enkelte kommu‐
ne kun i begrænset omfang kan påvir‐
ke. Det kan både være befolkningens
alderssammensætning (”aldersbestem‐
te udgiftsbehov”) og den sociale struk‐
tur (”de socioøkonomiske udgiftsbe‐
hov” – se næste afsnit). F.eks. påvirker
andelen af borgere over 80 år udgifter‐
ne til ældreomsorg, ligesom andelen af
borgere uden beskæftigelse påvirker
udgifterne til overførselsindkomster.

Figur 3.1 Samlet mål for udgiftsbehovet og ressourcegrundlaget pr. indbygger, 2011
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Kilde: ECO‐nøgletal 2011, tabel 1.50, 3.10

Ressourcegrundlaget er på niveau eller større end landsgennemsnittet i fire af de seks kom‐
muner – Det betyder alt andet lige, at muligheden for
at finansiere et givet serviceniveau er større end eller
Ressourcegrundlag og ressourcepres:
lig med en gennemsnitskommune for disse fire kom‐
Ressourcegrundlaget er et samlet
mål/indikator for en kommunes finan‐
muner ‐ I Greve og Hillerød kommuner er ressource‐
sieringsmuligheder. Det tager ud‐
grundlaget lavere end landsgennemsnittet. På den an‐
gangspunkt i beskatningsgrundlaget
den side er udgiftsbehovet højere end landsgennem‐
(dvs.
udskrivningsgrundlaget for ind‐
snittet i Gladsaxe, Helsingør og Høje‐Taastrup. Disse
komstskatterne plus 9,7 % af grund‐
kommuners rammebetingelser betyder altså, at det
værdierne). Hertil tillægges øvrige
kræver flere ressourcer at opnå et givent serviceniveau
indtægter (omregnet til beskatnings‐
end i en gennemsnitskommune.
grundlagsværdi uden hensyn til skat‐
Gentofte Kommune får reduceret sit bloktilskud fra
staten, som følge af afståelse af energivirksomheden
NESA (reduktionen er på 234 mio. kr. i Budget 2011).
Imidlertid får kommunen frigivet et tilsvarende beløb
fra deponering til kommunekassen. Hvis der tages
hensyn til dette, er kommunens ressourcegrundlag pr.
indbygger 13.104 kr. højere end angivet i figuren, dvs.
indeks 101,8 stiger til 107,7.

teprocent), herunder selskabsskatter,
udlignings‐ og tilskudsbeløb samt net‐
to rente‐ og afdragsudgifter (ved tilba‐
gebetaling af gæld)
Ressourcepresset viser, hvor store ud‐
giftsbehovene er i forhold til kommu‐
nens ressourcegrundlag

Alle seks kommuner har et udgiftsbehov der er lavere end ressourcegrundlaget. Gentofte
Kommune har det laveste udgiftsbehov i forhold til ressourcegrundlag (også kaldet ”res‐
sourcepres”), når deponeringsfrigivelsen indregnes. Helsingør Kommune har det højeste
ressourcepres.

3.3.2 De socioøkonomiske udgiftsbehovskriterier
De socioøkonomiske udgiftsbehov indgår i beregnin‐
gen af kommunens samlede udgiftsbehov (i tilskuds‐
og udligningsordningen). Størrelsen af det samlede
udgiftsbehov afhænger derfor af de rammebetingel‐
ser/udgiftsbehovskriterier, der indgår i beregningen af
det socioøkonomiske udgiftsbehov.
Figur 3.2 viser de syv rammebetingelser for bench‐
markkommunerne (set i forhold til landsgennemsnit‐
tet), som vægter mest i beregningen.

Vægt af de nævnte rammebetingelser i den
socioøkonomiske udgiftsbehovsberegning i
hhv. hovedstadsudligningen og landsudligningen:
 Andel 20‐59‐årige uden beskæfti‐
gelse over 5 pct. (i pct. af 20‐59‐
årige): 10 % og 18 %
 Familier i visse boligtyper (i pct. af
familier): 7,5 % og 15 %
 Andel børn i familier med lav ud‐
dannelse (i pct. af hjemmeboende
børn): 25 % og 15 %
 Andel 25‐49‐årige uden erhvervs‐
uddannelse (i pct. af 25‐49‐årige):
25 % og 17,5 %
 Andel enlige over 65‐årige (i pct. af
65+ årige): 10 % og 2,5 %
 Andel indvandrere og efterkom‐
mere: 5 % og 2,5 %
 Psykiatriske patienter: 10 % og 5 %

28

Figur 3.2 Vigtigste rammebetingelser i det socioøkonomiske indeks, 2011

Kilde: ECO‐nøgletal 2011 tabel. 1.50. Indeks 100=landsgennemsnit.

De rammebetingelser, som er større end landsgennemsnittet, trækker i retning af et større
udgiftsbehov end landsgennemsnittet, mens de rammebetingelser, som er mindre, trækker i
retning af et mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
Høje‐Taastrup, og Helsingør kommuner ligger over landsgennemsnittet for alle ovenstående
rammebetingelser bortset fra én, mens Gladsaxe ligger over landsgennemsnittet for fire af de
syv rammebetingelser. Hillerød kommune er placeret under (eller på) landsgennemsnittet
for alle rammebetingelser. Gentofte og Greve kommuner er placeret under landsgennemsnit‐
tet for alle rammebetingelser bortset fra hhv. en og to. Dette forhold understøttes også af
figur 3.1.
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3.3.3 Sammenligning af enkelte rammebetingelser og strukturelle forhold
I de to foregående afsnit er der analyseret på baggrund af ressourcegrundlag og udgiftsbe‐
hov overordnet set. I det følgende ses der nærmere på enkelte rammebetingelser og struktu‐
relle forhold.
Befolkningens størrelse
Figur 3.3 viser det samlede indbyggertal for de seks kommuner.
Figur 3.3 Befolkningens størrelse pr. 1. januar 2011
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Kilde: ECO‐nøgletal 2011, Tabel 1.61

Indbyggertallet i sammenligningskommunerne varierer fra knap 48.000 indbyggere i Greve,
Hillerød og Høje‐Taastrup kommuner til knap 72.000 i Gentofte Kommune.
Befolkningssammensætning og afledt forsørgerbyr‐
deindeks
Befolkningssammensætningen påvirker det udgifts‐
pres og de finansieringsmuligheder, de enkelte
kommuner står overfor. F.eks. vil en høj andel af æl‐
dre og børn betyde et stort udgiftspres på daginstitu‐
tions‐, skole‐ og ældreområdet. Omvendt betyder en
høj andel af borgere i alderen 17‐64 år et mindre de‐
mografibetinget udgiftspres, og bedre muligheder for
at finansiere udgifterne gennem opkrævning af skat‐
ter.

Forsørgerbyrdeindeks:
Befolkningssammensætningens betyd‐
ning for udgiftspres og finansierings‐
muligheder kan udtrykkes ved forsør‐
gerbyrdeindekset. Dette indeks viser,
hvor mange indbyggere i alderen 0‐16 ‐
år og over 65 år, der er pr. 100 17‐64‐
årige i kommunen.
Indekset var før 2010 opgjort som antal
indbyggere i alderen 0‐16 år og over 67
år, der er pr. 100 17‐66‐årige i kommu‐
nen. I figuren 3.4 nedenfor er udviklin‐
gen i forsørgerbyrdeindekset 2007‐2011
vist ud fra den nye definition

30

Figur 3.4 viser udviklingen i forsørgerbyrdeindekset for de seks kommuner.
Figur 3.4 Udviklingen i forsørgerbyrdeindekset 2007‐2011
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Kilde: ECO‐nøgletal 2007‐2011 tabel 2.10.

Det fremgår af figur 3.5, at forsørgerbyrdeindekset generelt har været stigende fra 2007 til
2011 med undtagelse af Gladsaxe kommune, hvor forsørgerbyrdeindeksen er nærmest kon‐
stant. Stigningen er kraftigst for Greve Kommune. Alle sammenligningskommunerne har et
forsørgerbyrdeindeks for 2011 over landsgennemsnittet. Det betyder, at de unge og/eller
ældre udgør en forholdsvis stor andel af indbyggerne, hvilket forøger udgiftspresset og re‐
ducerer finansieringsmulighederne.

Urbanisering (rejsetid) og boligsammensætning
Erfaringerne viser, at urbaniseringsgrad og bolig‐
sammensætning påvirker det kommunale udgifts‐
niveau.

Urbaniseringsgraden:
Urbaniseringsgraden er et mål for,
hvor stor andelen af bymæssig bebyg‐
gelse er i den enkelte kommune.

Urbaniseringsgraden fremgår af figur 3.5
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Figur 3.5 Urbaniseringsgrad, pr. 1. januar 2011
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Kilde: ECO‐nøgletal 2011 tabel 1.60.

Som det fremgår af figuren har alle kommunerne en bymæssig bebyggelse (urbaniserings‐
grad), som er større end landsgennemsnittet. Hillerød Kommune – efterfulgt af Helsingør
Kommune ‐ har dog en lidt lavere andel end de øvrige kommuner. Hillerød Kommunes
befolkningstæthed (antal indbyggere pr. kvadratkilometer) er kun knap en tiendedel af
Gentofte og Gladsaxe kommuner, som er de kommuner med den klart højeste befolknings‐
tæthed.
”Rejse‐tid” indgår som et kriterium i såvel lands‐ og hovedstadsudligningen – dvs. bymæs‐
sig bebyggelse/urbaniseringsgraden og dens betydning for ”rejsetid” påvirker det kommu‐
nale udgiftsniveau. Rejsetidskriteriet et er mål for, hvor lang tid det i gennemsnit vil tage
(ved kørsel i bil) en kommunes indbyggere at nå 2000 medborgere. Rejsetidskriteriet indgår
positivt som udtryk for, at en mere spredt bosætning fører til større udgifter (på administra‐
tions‐ og på ældreområdet), både i kraft af et større behov for decentrale borgerservicecentre
og et større tids‐ og ressourceforbrug for administrative medarbejdere, der bevæger sig ud
fra rådhuset til møder med kolleger, skoler, institutioner og borgere.
Tabel 3.1. viser den gennemsnitlige rejsetid i de seks kommuner.
Tabel 3.1: Gennemsnitlig rejsetid til 2000 indbyggere (antal minutter), 2011
Gennemsnitlig rejsetid til 2000 indbyggere

Gentofte Gladsaxe
Greve Helsingør
Hillerød Høje-Taastrup Hele
Kommune Kommune Kommune Kommune Kommune
Kommune landet
0,9
0,9
0,9
1,1
1,7
1,0
1,9

Kilde: ECO‐nøgletal 2011, tabel 1.50.
Note: Rejsetiderne er opgjort i minutter ved kørsel i bil (hvor det antages at hastigheden følger hastig‐
hedsbegrænsningerne). Beregningerne af rejsetider bygger på Danmarks Statistiks opgørelse af natbe‐

32

folkningen. Befolkningstallene er efterfølgende aggregeret til knudepunkter i det anvendte vejnet
(VejnetDK).

Hillerød Kommune har en ”gennemsnitlig rejsetid til 2000 indbyggere”, der er næsten dob‐
belt så høj som de øvrige kommuner. De øvrige kommuner ligger relativt tæt på hinanden.
Boligforhold
Andelen af henholdsvis almene boliger samt ejer‐ og lejerboliger påvirker kommunernes
ressourcer og udgifter forskelligt, fordi der er socioøkonomiske forskelle imellem de menne‐
sker, der bebor de respektive boliger. Der henvises i øvrigt til figur 3.2, hvor forskelle i det
socioøkonomiske kriterium ”antal familier i visse boligtyper” (”visse boligtyper” er nærmere
afgrænset som ”almene boliger og privat udlejning fra før 1920, privat udlejning med mang‐
ler og sommerhuse”) er skitseret.
Andelen af almene boliger fremgår af figur 3.6.
Figur 3.6 Andelen af almene boliger
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Kilde: ECO‐nøgletal 2011 tabel 2.40

Det fremgår af figuren, at andelen af almene boliger er højest i Gladsaxe Kommune og større
end landsgennemsnittet i Greve, Helsingør og i Høje‐Taastrup kommuner. Hillerød Kom‐
mune ligger lidt under landsgennemsnittet og Gentofte skiller ud med en meget lav andel
almene boliger. I det socioøkonomiske udgiftsbehov (jf. afsnit 3.3.2) indgår kriteriet ”antallet
af udlejede egentlige beboelseslejligheder” (som ikke er medtaget blandt de syv udvalgte
kriterier i figur 3.2), som et kriterium der har betydning for kommunernes udgiftsbehov
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Figur 3.7 viser, hvor stor en andel af samtlige parcel‐ og rækkehuse, samt etageboliger der
bebos af henholdsvis ejere eller lejere.

Figur 3.7 Andel af boligmassen der bebos af ejere eller lejere
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Kilde: Danmarks Statistik BOL 144 ‐ Opgjort pr. 1 januar 2011

Det fremgår, at omkring 65 pct. af boligerne i Greve Kommune bebos af ejere, mens ca. 35
pct. bebos af lejere. Omvendt forholder det sig i Gladsaxe Kommune hvor næsten 60 pct.
bebos af lejere, mens ca. 40 pct. bebos af ejere. Hillerød Kommune har ligesom Greve Kom‐
mune en forholdsvis høj andel boliger, der bebos af ejere og en lav andel, der bebos af lejere.

Uddannelsesniveau
En kommunes finansieringsgrundlag hænger bl.a. sammen med befolkningens uddannel‐
sesniveau, idet der alt andet lig er en positiv sammenhæng mellem kommunens indkomst‐
skatteprovenu og befolkningens uddannelsesniveau. Uddannelsesniveauet har også betyd‐
ning for en kommunes udgiftsbehov, idet borgere uden erhvervsuddannelse typisk medfører
et højere udgiftsbehov end en gennemsnitsborger (jf. afsnit 3.3.2).
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Figur 3.8 viser befolkningen (15‐69 år) fordelt efter højeste fuldførte uddannelse.
Figur 3.8 Befolkningens uddannelsesniveau, 2011
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Kilde: ECO‐nøgletal 2011 tabel 2.80.

Gentofte Kommune har den laveste befolkningsandel med grundskole som den højeste ud‐
dannelse og den højeste andel med en videregående uddannelse (kort‐, mellemlang‐, og
lang uddannelse samlet set). Det modsatte billede gælder for Høje‐Taastrup, som har den
højeste andel med grundskole som den højeste uddannelse og den laveste andel med vide‐
regående uddannelse.
Mht. andel af befolkning med gymnasial‐ eller erhvervsfaglig uddannelse som højeste ud‐
dannelsesniveau ligger andelen mellem 29 procent (Gentofte Kommune, som ligger signifi‐
kant lavere end de andre kommuner) og 47 procent (Greve Kommune)
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Andelen af førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere
Andelen af førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere afspejler en væsentlig del af ud‐
giftspresset blandt borgere i den erhvervsaktive aldersgruppe.
Figur 3.9 viser andelen af førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere..
Figur 3.9 Andel af førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere (fuldtidsmodtagere på
årsbasis) ‐ i procent af antal 16‐64 årige, 2010
8
7

Andel i procent

6
5
4
3
2
1
0
Gentofte

Gladsaxe

Greve

Helsingør

Hillerød

Høje-Taastrup

Kontanthjælp (forsørgelse)

Førtidspension

Landsgennemsnit kontanthj.

Landsgennemsnit førtids.

Kilde: ECO‐nøgletal 2011 tabel. 2.90

Gentofte Kommune har markant færre førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere end
de øvrige kommuner. Greve og Hillerød kommuner ligger lavest blandt de øvrige kommu‐
ner både hvad angår andelen af førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere. Helsingør
Kommune har den højeste andel ‐ og ligger over landsgennemsnittet ‐ mht. andelen af før‐
tidspensionister og kontanthjælpsmodtagere (efterfulgt af Høje‐Taastrup Kommune).
Bevillingen af kontanthjælp og førtidspension afhænger i nogen udstrækning af kommuner‐
nes sagsbehandlingspraksis. Man skal derfor være forsigtig med alene at fortolke andelen af
førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere som en rammebetingelse.
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4. Dagtilbud 0 – 5 år
4.1 Indledning
I dette afsnit belyses dagtilbudsområdet for børn i alderen 0‐5 år. Aldersafgrænsningen er
ændret i 2011 i forhold til tidligere års rapporter der dækkede de 0‐10 årig. Området omfatter
udgifter og indtægter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede daginstitutioner.
De samlede udgifter er ekskl. 3.22.09 Sprogstimulering for tosprogede 0‐5 årig, 3.22.16 speci‐
alpædagogisk bistand 0‐5 år og 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber.
4.2 Sammenfatning og konklusion
Når der ses på de samlede udgifter til dagtilbud pr. 0‐5 årig i perioden 2008‐2012, har Høje‐
Taastrup Kommune i perioden haft de største udsving i udgifterne, mens Hillerød Kommu‐
ne har haft de laveste udgifter blandt benchmarkkommuner fra regnskab 2009 til budget
2012. Alle seks benchmarkkommuner på nær Helsingør Kommune har et fald i udgifterne
fra regnskab 2008 til budget 2012.
Alle seks benchmarkkommuner har et pænt fald i udgifterne til dagtilbud pr. 0‐5 årig fra
regnskab 2009 til 2010, det største fald er i Høje Taastrup Kommune på 12 pct. Tendensen er
den samme for hele landet.
Udviklingen fra budget 2011 til 2012 viser et stort fald i udgifterne i Greve Kommune på 6,8
pct., mens der i de andre fem benchmarkkommuner er et mindre fald i udgifterne fra 0,6 pct.
i Hillerød Kommune til 4,8 pct. i Høje Taastrup Kommune, der er også et mindre fald for
hele landet set under et.
Det beregnede udgiftsbehov, som er beregnet ud fra en række rammebetingelser, ligger for
Gladsaxe, Greve, Hillerød og Høje‐Taastrup kommuner over landsgennemsnittet. Gentofte,
Gladsaxe og Helsingør kommuner har i regnskab 2010 højere udgifter til dagtilbudsområdet
end det beregnede udgiftsbehov umiddelbart indikerer. Hillerød Kommunes udgifter ligger
væsentligt under det beregnede udgiftsbehov.
Ses der på udgiftsniveauet korrigeret for udgiftsbehovet ligger Høje‐Taastrup Kommune
højest af alle benchmarkkommunerne i regnskab 2008. Kommunen har et fald i regnskab
2009 og igen i 2010 på i alt 19 pct. og ender med at ligge på samme niveau som landsgen‐
nemsnittet i budget 2011 og 2012. Hillerød Kommune ligger i hele perioden lavere end
landsgennemsnittet. Gentofte Kommune, som også ligger under landsgennemsnittet i regn‐
skab 2008, stiger med 19 pct. i regnskab 2009 og ligger dermed højest af de seks benchmark‐
kommuner, også i regnskab 2010. Alle seks benchmarkkommuner ligger i budget 2012 på
samme udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov som de lå i budget 2011.
Med hensyn til bruttodriftsudgiften pr. plads i budget 2011, ligger næsten alle seks bench‐
markkommuner på næsten samme niveau, når der ses på vuggestuer og integrerede institu‐
tioner, på nær Greve der ligger højere på vuggestuer og lavere på integrerede institutioner.
På børnehaveområdet er der den største forskel imellem de seks kommuner. Helsingør
Kommune ligger i budget 2011 lavest på lidt over 50.000 kr. pr. plads, og Gladsaxe Kommu‐
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ne ligger højest på lidt over 90.000 kr. Den største forskel er dog på dagpleje, hvor Gentofte
Kommune ligger højest. Før 2011 har Gentofte Kommune haft en meget stor del af sin aktivi‐
tet som hjemmedagpleje.
Institutionernes gennemsnitlige størrelse, målt i antal børn pr. institution, varierer relativt
meget i benchmarkkommunerne. Det er imidlertid ikke samme kommune, som ligger højt
for alle fire institutionstyper. På vuggestueområdet er antal pladser nogenlunde ens i alle
seks kommuner. Ses der derimod på antal indskrevne børn pr. institution, har Greve Kom‐
mune flest i børnehave, mens Helsingør Kommune har flest indskrevne børn pr. institution i
integrerede institutioner.
Fordeling af børn inden for relevante aldersgrupper har betydning for det samlede udgifts‐
behov, fordi en stigning i andelen af de 0‐5 årige, af den samlede befolkning, vil øge udgif‐
terne. Der er en marginal forskel mellem kommunerne, idet yderpunkterne for de ressource‐
krævende 0‐2 årige er 49,8 pct. af det samlede børnetal (0‐5 år) i Gladsaxe Kommune og knap
46 pct. i Helsingør, Hillerød kommuner pr. 1. januar 2011.
Politiske prioriteringer har indflydelse på udgifter pr. indskrevet barn og på serviceniveauet
for børnepasningsområdet set under et. Når der ses på personalenormeringen for børnepas‐
ningsområdet har Greve Kommune den laveste personalenormering for integrerede institu‐
tioner mens Hillerød Kommune har den laveste for børnehaver (det vil sige det højeste antal
indskrevne børn pr. ansat) mens Gladsaxe Kommune har den højeste personalenormering
(det vil sige færrest antal børn pr. ansat).
Tabel 4.1 Oversigt over udgiftsniveau og udgiftsudvikling for dagtilbudsområdet
(Udgift pr. 0‐5 år)

Kommune:

Udgiftsniveau i regnskab 2010 og udgiftsudvikling i perioden 20082012

Udgiftsniveau i regnskab 2010 og udgiftsudvikling i perioden 2008-2012 korrigeret
for udgiftsbehov

Udgiftsniveau
- Regnskab
2010

Udgiftsudvikling
i perioden
2008-2012

Beregnet
udgiftsbehov Regnskab
2010

Afvigelse i
udgiftsniveau
korrigeret for
udgiftsbehov Regnskab
2010

Beløb/ 1.000
kr.:

Vækst/pct.:

Beløb/ 1.000
kr.:

Afvigelse/pct.:

Gentofte

75.649

-11

63.776

Gladsaxe

74.822

-8

Greve

66.500

-9

Helsingør

68.677

Hillerød
Høje-Taastrup

Udgiftsudvikling korrigeret for udgiftsbehov i
perioden 2008-2012
Udgiftsvækst/pct.point.:

19

14

70.594

6

-4

67.493

-1

-8

2

64.489

6

10

64.076

-14

69.320

-8

-7

70.995

-8

72.427

-2

-16

Hele landet
64.598
-1
64.598
0
0
Tabellen opsummerer de overordnede tendenser for udgiftsniveau og udgiftsudvikling. I tabellen venstre side viser farven
hvilke kommuner der har det højeste (rød) og laveste (grøn) udgiftsniveau. I tabellens højre side vises udgiftsniveauet når man
korrigerer for udgiftsbehovet, og farven grøn viser om kommunen har et udgiftsniveau på niveau/eller under sit beregnede
udgiftsbehov. Rød farve viser det modsatte.
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4.3 Analyse
I dette afsnit ses der på udgifterne for dagtilbud, beregnet udgiftsbehov, forældrenes beta‐
lingsandel, bruttoudgift pr. plads, antal indskrevne børn pr. ansat, gennemsnitlig størrelse
pr. institution, dækningsgrader, andel pædagoguddannet personale og gennemsnitlige åb‐
ningstider.

4.3.1 Udvikling i udgiftsniveau
Figur 4.1 viser udviklingen i udgifter til dagtilbud, ekskl. 3.22.09 Sprogstimulering for to‐
sprogede, 3.22.16 specialpædagogisk bistand og 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klub‐
ber, pr. 0‐5 årig fra regnskab 2008 til 2010 og budget 2011 og 2012 opgjort i 2012 priser.
Figur 4.1 Udgifter til dagtilbud pr. 0‐5 årig (pl 2012)

Kilde: ECO nøgletal 2011 og 2012, tabel 5.10 og 5.11. Beløbene er i 2012‐priser.
Note: Det bemærkes, at beregningen af ECO‐nøgletallenes landsgennemsnit for budgetåret 2010 er
ændret, så alle kommuner nu indgår i tallet. I de tidligere år har København, Frederiksberg og Born‐
holms kommuner været holdt uden for beregningen af landsgennemsnittet.

Alle seks benchmarkkommuner har et fald i udgifterne fra regnskab 2009 til 2010. Faldet er
størst i Høje‐Taastrup Kommune med 12 pct.
Udviklingen fra budget 2011 til 2012 viser et stort fald i udgifterne i Greve Kommune på 6,8
pct., mens der i de andre fem benchmarkkommuner er et mindre fald i udgifterne fra 0,6 pct.
i Hillerød Kommune til 4,8 pct. i Høje‐Taastrup Kommune, der er også et mindre fald for
hele landet set under et.
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4.3.2 Sammenligning af beregnet og faktisk udgiftsniveau
Tabel 4.2 viser udgifterne pr. 0‐5 årige i regnskab 2010 og et beregnet udgiftsbehov, som af‐
hænger af en række rammebetingelser, der har betydning for udgiftsniveauet. Derudover
påvirker forhold som politiske prioriteringer og valgt serviceniveau samt effektivitet i de
enkelte kommuner udgiftsniveauet. Disse forhold er ikke indeholdt i det beregnede udgifts‐
behov.
Tabel 4.2 Faktisk udgift og beregnet udgiftsbehov pr. 0‐5 årige – Regnskab 2010
Udgifter pr. 0‐5
årig

Beregnet ud‐
giftsbehov

Mer/mindre‐
udgift

Afvigelse i
pct.

Gentofte

75.649

63.776

11.873

19

Gladsaxe

74.822

70.594

4.228

6

Greve

66.500

67.493

‐993

‐1

Helsingør

68.677

64.489

4.188

6

Hillerød

64.076

69.320

‐5.244

‐8

Høje‐Taastrup

70.995

72.427

‐1.432

‐2

Landsgennemsnit

64.598

64.598

0

0

Kilde: ECO Nøgletal 2011, tabel 5.11. Note: ‐/+ angiver mindre/merudgift.

Læses tabellen lodret viser den, at Gladsaxe, Greve, Hillerød og Høje‐Taastrup kommuner
har et højere beregnet udgiftsbehov end landsgennemsnittet og at alle kommunerne på nær
Hillerød Kommune har højere faktiske udgifter end landsgennemsnittet.
Læses tabellen vandret kan man se, at Gentofte, Gladsaxe og Helsingør kommuner har høje‐
re udgifter på børnepasningsområdet end det beregnede udgiftsbehov umiddelbart indike‐
rer, mens Hillerød Kommune, Høje‐Taastrup og Greve kommuner har lavere udgifter end
det beregnede udgiftsbehov tilsiger.
Udviklingen i kommunernes udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov for perioden 2008‐
2012 illustreres i figur 4.2 nedenfor. Ligger indeks over 100 så overstiger udgiftsniveauet det
beregnede udgiftsbehov og modsat.
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Figur 4.2. Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov, indeks 2008‐2012

Kilde: ECO Nøgletal 2008‐2012, tabel 5.11.

Udviklingen i udgiftsniveauet korrigeret for udgiftsbehov fra regnskab 2008 til budget 2012
er meget forskellig i de seks benchmarkkommuner. Gentofte og Helsingør kommuner ligger
i hele perioden højere end landsgennemsnittet, mens Hillerød Kommuner ligger lavere. Gre‐
ve Kommune følger næsten landsgennemsnittet.
I regnskab 2008 ligger Høje‐Taastrup Kommune højest af alle benchmarkkommunerne.
Kommunen har et fald i regnskab 2009 og igen i 2010 på i alt 19 pct. og ender med at ligge på
samme niveau som landsgennemsnittet i budget 2011 og 2012. Hillerød Kommune ligger i
hele perioden lavere end landsgennemsnittet. Gentofte Kommune, somsom også ligger un‐
der landsgennemsnittet i regnskab 2008, stiger med 19 pct. i regnskab 2009 og ligger dermed
højest af de seks benchmarkkommuner, også i regnskab 2010.
Det skal bemærkes, at hovedårsagen til stigningen for Gentofte Kommune og faldet for Høje‐
Taastrup Kommune fra 2008 til 2009, er en ændring i rammebetingelserne (udgiftsbehovsfak‐
tor) fra 2009 i det beregnede udgiftsbehov. ”Andelen af indbyggere der er i gang med en
længerevarende uddannelse”, denne rammebetingelse er ikke med i beregningen af udgifts‐
behovet i regnskab 2009 og fremefter, hvor en ny rammebetingelse ”andel 0‐5 årige indvan‐
drere/efterkommere fra ikke‐vestlige lande” nu indgår i det beregnede udgiftsbehov. (se af‐
snit 4.3.3)

4.3.3 Forskelle i rammebetingelser/udgiftsbehov på børnepasningsområdet
Udgifterne på børnepasningsområdet bl.a. påvirkes af følgende rammebetingelser:
 Andel børn af enlige forsørgere (0‐6 år) (27 pct.): Udgiftsbehovet øges, når ”Andelen
af enlige forsørgere” stiger, idet børn med enlige forældre oftere er mere ressource‐
krævende.
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Kvinders erhvervsfrekvens (32 pct.): Udgiftsbehovet øges, når ”Kvinders erhvervs‐
frekvens” stiger, idet behovet for pasning øges.
Andel 0‐5 årige indvandrere/efterkommere fra ikke‐vestlige lande (18 pct.): Udgifts‐
behovet øges, når andelen af 0‐5 årige indvandrere/efterkommere fra ikke‐vestlige
lande øges. Dette kan tolkes som udtryk for, at børn af indvandrere/efterkommere fra
ikke‐vestlige lande i højere grad trækker på særlige indsatser på dagtilbudsområdet
fx i form af sprogstimulering og tilskud til fripladsnedsættelse.

Rammebetingelserne forklarer cirka 52 pct. af forskellene i kommunernes udgifter til børne‐
pasning.
Figur 4.3. Rammebetingelser for de seks kommuner

Kilde: ECO nøgletal 2011: Sociale forhold: tabel 2.50 2.21 og 2.75.

”Andel børn af enlige forsørgere 0‐6 år” er for Helsingør Kommune højere end landsgen‐
nemsnittet. Det forklarer i nogen udstrækning, hvorfor udgiftsbehovene er større sammen‐
holdt med det landsgennemsnitlige udgiftsbehov.
I Gladsaxe, Greve og Hillerød kommuner ligger ”Kvinders erhvervsfrekvens” over lands‐
gennemsnittet, hvilket indikerer et øget udgiftsbehov til pasningsordninger i kommunerne.
Andelen af 0‐5 årige indvandrere/efterkommere fra ikke‐vestlige lande, er markant højere i
Høje‐Taastrup Kommune, set i forhold til landsgennemsnittet, hvilket bidrager til øget ud‐
giftsbehov i kommunen.
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4.3.4 Udmøntning af udgifts‐ og servicebehov
Der er forskellige muligheder for at sammensætte tilbud på børnepasningsområdet. Kom‐
munerne kan indrette deres dagtilbud til børn ved at kombinere følgende tilbud (i antal og
omfang):
aldersintegrerede institutioner, børnehave, vuggestue samt dagpleje. Udgiftsniveauet af‐
hænger dermed bl.a. af, hvordan tilbudssammensætningen er i den enkelte kommune.
Endvidere har andelen af private og selvejende institutioner, samt antallet af borgere der
vælger pasning i eget hjem, betydning for kommunernes muligheder for at organisere områ‐
det og dermed også for udgiftsniveauet
Den gennemsnitlige takst pr. måned i 2011 for de forskellige tilbud fremgår af tabel 4.2.
Tabel 4.3. Gennemsnitlig månedlig takst i 2011

Gentofte
Gladsaxe
Greve
Helsingør
Hillerød
Høje‐Taastrup

Dagpleje
2.783
2.885
2.662
2.943
2.512
2.687

Vuggestue
0 ‐ 2 år
2.783
2.885
2.650
2.698
2.614
2.687

Vuggestue
0 ‐ 2 år incl.
frokostordning
3.089
2.885
2.650
2.698
3.429
2.687

Børnehave
3 ‐ 5 år
1.548
1.950
1.442
1.517
1.616
1.634

Børnehave
3 ‐ 5 år incl.
frokostordning
2.118
1.950
1.857
2.142

Kilde: ECO‐nøgletal 2011, tabel 5.14.
Note: Taksterne er opgjort som den gennemsnitlige månedlige takst, dvs. der er taget hensyn til, om
kommunen opkræver i 11 eller 12 måneder. Den faktiske betaling kan afvige pga. søskendetilskud og
fripladstilskud. Fra 2010 kan kommunerne fastsætte forskellige takster, hvis der i nogle institutioner
serveres frokost. De her bragte takster dækker over den takst som flest forældre i kommunen betaler.

Der er 1 betalingsfri måned i Greve, Helsingør og Hillerød Kommuner.
Forældrebetalingen har i perioden hovedsageligt
kunnet opkræves med maksimalt 25 pct.
Efter etablering af madordning som led i dagtil‐
budsydelsen i 2010 kunne forældrebetalingen
maksimalt andrage 30 pct. af bruttodriftsudgifter‐
ne for det enkelte dagtilbud (institutionstilbud).
Hvis kommunen har indført den sunde frokost‐
ordning. Fra 2011 ændres reglerne igen, så foræl‐
drebetalingen maksimalt kan udgøre 25 pct. samt
en betaling for en frokostordning, hvis institutio‐
nen tilbyder en sådan.

Forældrebetaling:
Forældrebetaling kan fra 2011 maksi‐
malt andrage 25 pct. af bruttodriftsud‐
giften, samt en betaling for en frokost‐
ordning.

Frokostmåltidsordning:
Kommuner hvor frokostordningen er
indeholdt i 25 pct. betalingsandelen er
maden inkluderet i taksten.
I øvrige kommuner er maden 100 pct.
forældrefinansieret udover taksten.
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En ændring i dagtilbudsloven, som blev vedtaget i slutningen af 2008 indebar, at der i 2010
skulle tilbydes et sundt frokostmåltid til alle børn i daginstitutioner som en del af dagtil‐
budsydelsen.
Alle kommuner skal i dag tilbyde en frokostmåltidsordning i samtlige institutioner, men iflg.
en ændring i dagtilbudsloven er det muligt for forældrebestyrelserne i den enkelte instituti‐
on at fravælge det.
Gentofte og Hillerød kommuner opkræver henholdsvis 570 kr. og 526 kr. for frokostordning
til børnehavebørn, Høje Taastrup kommune har først tilbuddet fra 2012 og opkræver 600 kr.
I Gladsaxe Kommune er frokostordning obligatorisk og kan ikke fravælges, taksterne er in‐
klusiv frokostordning. Greve Kommune indførte i august 2011 frokostordning til børneha‐
vebørn i tre dagtilbud, der opkræves 415 kr. per børnehavebarn inklusiv kommunens tilskud
til ordningen. Helsingør Kommune har ikke frokostordning til børnehavebørn.
Forældrenes betalingsandel i benchmarkkommunerne fremgår af figur 4.4.
Figur 4.4 Forældrenes betalingsandel i pct. af bruttodriftsudgiften i dagtilbud
(budget 2011)

Kilde: ECO‐nøgletal 2011, tabel 5.16. Efter nedsættelse af forældrebetaling.
Note: Nedsættelse af forældrebetaling, består af søskendetilskud og fripladstilskud.

Efter nedsættelsen af forældrebetalingen er forældrenes betalingsandel størst i Hillerød
Kommune med 24,6 pct. og mindst i Høje Taastrup Kommune med 19,3 pct.
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Tabel 4.4. Indskrevne i 2010 fordelt på tilbudstyper 0‐5 år, i pct.
Dagpleje

Vuggestue

Børnehave

Alders inte‐
greret

Gentofte

2,7

12,2

27,3

57,3

Gladsaxe

5,3

0,0

7,8

86,9

10,4

11,2

37,7

40,6

Helsingør

4,6

1,0

15,3

75,4

Hillerød

7,2

3,9

12,1

76,8

Høje‐Taastrup

2,3

10,2

12,1

75,3

Greve

Kilde: Statistikbanken.dk tabel PAS 11, Danmarks Statistik

Alderssammensætningen påvirker også udgifterne. Udgifterne pr. indskrevet barn varierer
mellem de enkelte tilbud, fordi tilbud målrettet de mindste aldersgrupper (dagpleje og vug‐
gestue) er dyrere end tilbud målrettet en ældre aldersgruppe.
Andelen af 0‐2 årige og 3‐5 årige i kommunerne fremgår af figur 4.5.
Figur 4.5 Antal børn procentvist fordelt på aldersgrupper pr. 1. januar 2011

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken FOLK1.

Generelt ligger kommunerne tæt på hinanden. Den mest ressourcekrævende aldersgruppe,
de 0‐2 årige, udgør som de to yderpunkter 45,6 pct. i Hillerød Kommune og 49,8 pct. i Glad‐
saxe Kommune. Det betyder, at udgiftspresset pr. 0‐5 årige bør være en smule højere i Glad‐
saxe Kommune end i de øvrige kommuner.
Figur 4.6 viser bruttodriftsudgifterne pr. plads for udvalgte typer af tilbud i budget 2011.
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Figur 4.6 Bruttodriftsudgifter pr. plads budget 2011

Kilde: ECO‐nøgletal 2011, tabel 5.15.
Note: Helsingør har kun dagpleje for børn med særlige behov og Gladsaxe Kommune har ikke ”rene”
vuggestuer. 0 – 2 årige i aldersintegrerede institutioner er vægtet som 3 – 5 årige, hvilket vil sige, at 1
0‐2 årig tæller som 2,11 3‐5 årig.

Figuren viser, at der er forskelle i udgifterne mellem kommunerne indenfor de enkelte til‐
bud, men at der ikke er systematisk forskel på dyre og billige kommuner. For eksempel er
udgiften pr. indskrevet barn i Gentofte Kommune højest for en dagpleje og lavest for et ind‐
skrevet barn i en integreret institution. Gentofte Kommune har før 2011 haft en meget stor
del af sin aktivitet på dagplejeområdet som hjemmedagpleje.
Der er lidt variation i bruttodriftsudgifter pr. plads på vuggestue området hvor Greve Kom‐
mune ligger højest med 162.401 kr. og Høje Taastrup Kommune ligger lavest med 129.283 kr.
Også på børnehaveområdet er lidt variation i bruttodriftsudgifter pr. plads hvor Helsingør
Kommune ligger lavest med 52.127 kr. og Gladsaxe ligger højest med 92.223 kr. Der er ikke
stor variation i bruttodriftsudgifterne på området aldersintegrerede institutioner her ligger
Høje Taastrup Kommune højest med 68.344 kr. og Greve Kommune lavest med 56.290 kr. pr.
plads.
Det samlede udgiftsbehov afhænger også af, hvorledes de politisk fastlagte normeringer er.
Figur 4.7 viser hvor mange indskrevne der er pr. fuldtidsbeskæftiget med pædagogiske ar‐
bejdsopgaver fordelt på de enkelte institutionstyper.

46

Figur 4.7 Antal indskrevne børn pr. fuldtidsbeskæftiget med pædagogiske arbejdsop‐
gaver oktober 2010

Kilde: ECO‐nøgletal 2011, tabel 5.18.
Note: 0 – 2 årige i aldersintegrerede institutioner er vægtet som 3 – 5 årige, hvilket vil sige, at 1 0‐2 årig
tæller som 2,11 3‐5 årig. Gladsaxe Kommune har ikke ”rene” vuggestuer og iflg. ECO‐nøgletal er der i
Høje‐Taastrup Kommune ikke konsistens mellem de indberettede oplysninger om indskrevne og per‐
sonale vedr. børnehaver at tallet kan opgøres. Data for Greve Kommune er ikke retvisende, da der er
forskel på hvilke institioner, der er indregnet som vuggestuer, børnehaver og aldersintegrede ved
opgørelsen af henholdsvis indskrevne børn og personale.

Når der ses bort fra Greve og Høje‐Taastrup kommuner (hvor data ikke er retvisende), ligger
Hillerød Kommune højest for vuggestuer med 3,1 indskrevne pr. fuldtidsbeskæftiget. For
aldersintegrerede institutioner ligger alle seks benchmarkkommuner med 6,4 indskrevne
børn pr. fuldtidsbeskæftiget i gennemsnit.
For børnehaver er der lidt større udsving i antal indskrevne børn pr. ansat kommunerne
imellem for 2010.
Det ses samtidig, at der er en sammenhæng mellem figur 4.6 omkring bruttodriftsudgifter
pr. plads og antal indskrevne børn pr. fuldtidsbeskæftiget med pædagogiske arbejdsopga‐
ver. Færre indskrevne børn pr. ansat giver en større bruttodriftsudgift pr. plads.
Antal indskrevne børn pr. ansat fastlægges ud fra det politisk fastlagte serviceniveau, men
derudover kan de fysiske rammer også påvirke niveauet.
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Figur 4.8 viser den gennemsnitlige størrelse pr. institution i kommunerne.
Figur 4.8 Gennemsnitlig størrelse (antal indskrevne børn) pr. institution i 2010

Kilde: Danmarksstatistik, Statistikbanken.dk tabel PAS 22.
Note: Gladsaxe Kommune har ikke ”rene” vuggestuer.

Det ses at den gennemsnitlige størrelse af vuggestuer spænder fra 38,7 indskrevne børn pr.
institution i Hillerød Kommune til 30,6 børn i Greve Kommune.
Indenfor børnehaveområdet, har Greve Kommune med 57,9 indskrevne børn pr. børnehave
næsten det dobbelte antal sammenlignet med Gladsaxe Kommune, som har 31,7 børn pr
børnehave. Helsingør og Hillerød kommuner ligger med henholdsvis 34,7 og 36,0 børn lidt
over Gladsaxe Kommunes niveau.
For de aldersintegrerede institutioner har Helsingør Kommune med 79,7 børn pr. institution
flest børn, mens Høje‐Taastrup Kommune med 53,2 børn har færrest, de fire øvrige bench‐
markkommuner ligger nogenlunde på niveau med hinanden.
De samlede udgifter afhænger også af forskelle i dækningsgraden – Det vil sige andelen af
børn i pasningstilbud – hvilket illustreres i figur 4.9.
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Figur 4.9 Dækningsgrader – Børnepasning september 2010

Kilde: ECO‐nøgletal 2011, tabel 5.17.

Det ses, at dækningsgraden fordelt på aldersgrupper inden for dagtilbudsområdet generelt
er meget ens for alle seks kommuner.
Hillerød Kommune har generelt de højeste dækningsgrader. Gladsaxe Kommune har den
næst højeste dækningsgrad når det gælder aldersgruppen fra 3‐5 årige.
Udgifterne afhænger af, hvor mange børn der er i de enkelte aldersgrupper, fordi der er for‐
skel på, hvor mange ressourcer de forskellige aldersgrupper kræver. En forholdsvis stor an‐
del af de mindre ressourcekrævende 3‐5 årige vil betyde et lavere udgiftsbehov i forhold til
et stort antal 0‐2 årige, som er de mest ressourcekrævende.
Udgifterne afhænger også af medarbejdernes anciennitet og lønpolitikken. Det afspejles fx i
den gennemsnitlige pædagogløn (løn til uddannede pædagoger), idet personale med høj
anciennitet normalt også har en højere løn. Se administrationsafsnittet figur 12.5, 12.7 og 12.8.
Andelen af pædagoguddannet personale i institutionerne er vist i figur 4.10 i forhold til
landsgennemsnittet.
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Figur 4.10 Andel pædagoguddannet personale inkl. ledere i 2010 – dagtilbud 0 – 5 år

Kilde: ECO Nøgletal 2011, tabel 5.30

Det ses, at andelen af pædagoguddannet personale inkl. ledere inden for dagtilbudsområdet
i alle kommuner ligger under landsgennemsnittet på 64,6 pct. Gentofte og Gladsaxe kom‐
muner ligger højest med henholdsvis 62,0 og 61,8 pct. Lavest ligger Høje‐Taastrup Kommu‐
ne med 49,1 pct. i andel pædagoguddannet personale inkl. ledere i forhold til det samlede
pædagogiske personale.
Også åbningstiden på daginstitutionsområdet er en væsentlig parameter for serviceniveauet,
idet længere åbningstid medfører øgede udgifter. Se figur 4.11.
Figur 4.11 Den gennemsnitlige ugentlige åbningstid i 2011 på børnepasningsområdet

Kilde: De enkelte kommuners oplysninger.
Note: Åbningstiden er angivet som den gennemsnitlige åbningstid for institutioner, der er åbent på
fuld tid i 2011 uden korrektion for lukke og feriedage i 2011.
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Høje‐Taastrup Kommune har i den gennemsnitlige ugentlige åbningstid åbent i 53,25 timer,
det er fire knapt timer mere end i Gentofte og Gladsaxe kommuner som kun i gennemsnit
har åbent i 49,46 og 49,50 timer om ugen.
Kommunernes lukke‐ og feriedage i 2011 fremgår af tabel 4.5.
Tabel 4.5 Antal lukke‐ og feriedage
Lukkedage i 2011 Feriedage i 2011
Gentofte

0

0

Gladsaxe

6

5

Greve

8

0

Helsingør

8

0

Hillerød

8

5

Høje‐Taastrup
10
0
Kilde: De enkelte kommuners oplysninger.
Note: Fem feriedage svarer til en uges ferielukket i skolernes sommerferie.

I 2011 havde Hillerød Kommune 13 lukke‐ og feriedage i dagtilbud til 0‐5 år, mens Gentofte
Kommune havde nul. De fire andre benchmarkkommuner havde lukket i 8 til 11 dage.
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5
5.1

Skoleområdet 6 – 16 år
Indledning

Skoleområdet omfatter 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 regio‐
nale tilbud, bidrag til privatskoler samt statslige skoler og efterskoler, udgifter til ungdommens
uddannelsesvejledning samt pasning af skolebørn i skolefritidsordninger og fritidsklubber mv.
Det skal bemærkes, at specialundervisningen ikke vil blive selvstændigt behandlet i dette kapitel.
Dette hænger sammen med, at den officielle statistik på området ikke er direkte anvendelig til
sammenligning.
5.2

Sammenfatning og konklusioner

Næsten alle benchmarkkommunerne har haft faldende skoleudgifter pr. 6‐16 årig set over regn‐
skabsperioden 2009 til 2010, på nær Helsingør Kommune der har en lille stigning. Det største fald
er sket i Gladsaxe og Høje ‐ Taastrup kommuner med henholdsvis 6,6 pct. og 4,5 pct. På lands‐
plan er der også sket et lille fald i udgifterne pr. 6‐16 årig fra 2009 til 2010 på knap 1,3 pct. Fire af
de seks benchmarkkommuner har højere nettodriftsudgifter pr. 6‐16 årig end landsgennemsnittet
i 2010, Gentofte har lavere udgifter. Alle benchmarkkommunerne med undtagelse af Hillerød
har budgetteret med lavere udgifter i 2012 end i 2011.
Når kommunernes udgiftsniveauer sammenlignes med et udgiftsbehov, der er beregnet ud fra
en række rammebetingelser, så har Gentofte Kommune som den eneste af benchmarkkommu‐
nerne i 2010 lavere udgifter, end det beregnede udgiftsbehov tilsiger. Kommunen bruger 7 pct.
mindre end det estimerede udgiftsbehov i modsætning til Høje‐Taastrup Kommune, der ligger 9
pct. over det beregnede niveau.
Udviklingen i udgiftsniveauet korrigeret for udgiftsbehov fra regnskab 2008 til budget 2012 vi‐
ser, at Høje‐Taastrup og Gladsaxe kommuner ligger højest også højere end landsgennemsnittet
alle år mens Gentofte Kommune ligger under. Greve Kommune svinger omkring landsgennem‐
snittet jf. figur 5.2. Det største fald fra regnskab 2008 til 2010 ses i Høje‐Taastrup Kommune,
mens den største stigning ses i Helsingør. Samtlige benchmarkkommuner ligger på næsten sam‐
me niveau i budget 2012 som de budgetterede med i budget 2011.
Sammenlignes undervisningsudgifterne pr. elev, ligger Høje ‐ Taastrup, Gladsaxe, Helsingør og
Hillerød kommuner over landsgennemsnittet på 79.516 kr., mens Gentofte og Greve kommuner
ligger under. Sammenlignes alene nettodriftsudgifterne til den kommunale folkeskole pr. elev
ligger Høje‐Taastrup, Gladsaxe, Greve og Hillerød kommuner over landsgennemsnittet på 59.213
kr., mens Gentofte og Helsingør kommuner ligger under.
Sammenlignes den gennemsnitlige lærerløn, ses det, at den ligger over landsgennemsnittet i
Gentofte, Gladsaxe, Hillerød og Høje‐Taastrup kommuner. Gentofte, Greve og Hillerød kom‐
muner ligger relativt højt målt på antal elever pr. lærer mens dette er lavere end landsgennem‐
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snittet i Gladsaxe, Helsingør og Høje‐Taastrup kommuner. Ses på undervisningsandelen ligger
Gentofte, Helsingør og Høje‐Taastrup kommuner over landsgennemsnittet, mens de resterende
kommuner ligger under.
Gentofte Kommune har færrest skoler og det højeste gennemsnitlige elevtal. Helsingør Kommu‐
ne har flest skoler, mens Høje‐Taastrup Kommune har den mindste gennemsnitlige skolestørrel‐
se. Sammenholdes klassekvotienten ligger Gentofte Kommune højest med knap 23,1 elever pr.
klasse, mens Hillerød Kommune som den eneste ligger på landsgennemsnittet med 20,7 elever
pr. klasse. Karaktergennemsnittet i læsning, skrivning og matematik ligger højest i Gentofte og
Hillerød kommuner, mens Høje‐Taastrup Kommune ligger lavest. Gladsaxe, Greve og Helsingør
kommuner ligger stort set på niveau med landsgennemsnittet.
Ses der på overgangen til gymnasial uddannelse, ligger alle benchmarkkommunerne på nær
Helsingør Kommune over landsgennemsnittet, mens alle seks kommuner ligger under landgen‐
nemsnittet, når overgangen til den erhvervsfaglige uddannelse tages i betragtning.
Tabel 5.1 Oversigt over udgiftsniveau og udgiftsudvikling for skoleområdet
(Udgift pr. 6‐16 år)

Kommune:

Udgiftsniveau i regnskab 2010 og udgiftsudvikling i perioden 20082012

Udgiftsniveau i regnskab 2010 og udgiftsudvikling i perioden 2008-2012 korrigeret
for udgiftsbehov

Udgiftsniveau
- Regnskab
2010

Udgiftsudvikling
i perioden
2008-2012

Beregnet
udgiftsbehov Regnskab
2010

Afvigelse i
udgiftsniveau
korrigeret for
udgiftsbehov Regnskab
2010

Beløb/ 1.000
kr.:

Vækst/pct.:

Beløb/ 1.000
kr.:

Afvigelse/pct.:

Udgiftsudvikling korrigeret for udgiftsbehov i
perioden 2008-2012
Udgiftsvækst/pct.point.:

Gentofte

63.383

-1

68.008

-7

0

Gladsaxe

80.551

-3

75.777

6

-2

Greve

72.891

-1

72.964

0

0

Helsingør

77.755

0

74.621

4

1

Hillerød

71.039

-3

70.686

0

-1

Høje-Taastrup

91.383

-1

83.761

9

-6

Hele landet

71.155

1

71.155

0

0

Tabellen opsummerer de overordnede tendenser for udgiftsniveau og udgiftsudvikling. I tabellen venstre
side viser farven hvilke kommuner der har det laveste (grøn) og højeste (rød) udgiftsniveau. I tabellens
højre side vises udgiftsniveauet når man korrigerer for udgiftsbehovet, og farven grøn viser om kommu‐
nen har et udgiftsniveau på niveau/eller under sit beregnede udgiftsbehov. Rød farve viser det modsatte.

5.3

Analyse

5.3.1 Udvikling i udgiftsniveau
Figur 5.1 viser udviklingen i nettodriftsudgifterne på skoleområdet pr. 6‐16 årig for perioden
regnskab 2008 til budget 2012 opgjort i 2012 priser.
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Figur 5.1 Nettodriftsudgifter på skoleområdet pr. 6‐16 årig inkl. SFO og klub (pl 2012)

Kilde: ECO‐nøgletal 2008 ‐ 2012, folkeskolen, tabel 6.10 og 6.11
Note: Definitionen er ændret i forhold til sidste års nøgletalsrapport, hvor SFO og fritidsklubber ikke var
en del af skoleområdet.

Som det fremgår af figur 5.1 har næsten alle benchmarkkommunerne haft et fald i skoleudgifter
pr. 6‐16 årig i regnskabsperioden 2009 til 2010, på nær Helsingør Kommune der har haft en lille
stigning. Størst er faldet i Gladsaxe og Høje Taastrup kommuner med henholdsvis 6,6 pct. og 4,5
pct. På landsplan er der fra regnskab 2009 til 2010 også sket et lille fald i udgifterne pr. 6‐16 årig
på knap 1,3 pct.
Næsten alle sammenligningskommunerne budgetterer med lidt højere udgifter i 2012 end regn‐
skab 2010, på nær Greve og Helsingør kommuner. Den største stigning ses i Hillerød Kommune
med næsten 2 pct. og det største fald ses i Greve Kommune med 3 pct., på landsplan er faldet på
godt 1 pct.
Der er stor forskel på udgifterne på skoleområdet i mellem de seks kommuner. I regnskab 2010
varierer enhedsudgiften pr. 6‐16 årig således fra 63.890 kr. (2012‐priser) i Gentofte Kommune til
92.114 kr. (2012‐priser) i Høje‐Taastrup Kommune, svarende til en forskel på 44 pct. På landsplan
var gennemsnitsudgiften 71.724 kr. i 2010. (2012‐priser).
Variationen mellem kommunernes enhedsudgifter kan bl.a. forklares ved forskelle i skolestruk‐
tur, klassekvotienter, omfang af specialundervisning, privatskoleandel udgifter til pædagogisk
og psykologisk rådgivning samt tilslutningen til skolefritidsordninger.
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5.3.2 Sammenligning af beregnet og faktisk udgiftsniveau
Tabel 5.2 viser udgifterne på skoleområdet pr. 6‐16‐årig i regnskab 2010 og et beregnet udgifts‐
behov, som afhænger af en række rammebetingelser, der har betydning for udgiftsniveauet.
Tabel 5.2 Udgiftsniveau pr. 6 – 16‐årig på skoleområdet ‐ Regnskab 2010
Udgiftsniveau pr.
6-16 årig

Beregnet udgiftsbehov pr.
6-16 årig

Gentofte
63.383
68.008
Gladsaxe
80.551
75.777
Greve
72.891
72.964
Helsingør
77.755
74.621
Hillerød
71.039
70.686
Høje - Taastrup
91.383
83.761
Landsgennemsnit
71.155
71.155
1) ‐/+ angiver mindre/merudgift.
Kilde: ECO‐nøgletal 2011, folkeskolen, tabel 6.11

Mer/mindreudgift1
-4.625
4.774
-73
3.134
353
7.622
0

Afvigelser
i pct.
-7
6
0
4
0
9
0

Læses tabel 5.2 lodret, viser den, at det beregnede udgiftsbehov pr. 6‐16 årig i 2010 for Gentofte
og Hillerød kommuner er lavere end landsgennemsnittet, mens det for de øvrige kommuner er
højere.
Læses tabellen vandret, ses det, at Gentofte Kommune er den eneste kommune, der har lavere
udgifter end det beregnede udgiftsbehov tilsiger, Greve og Hillerød kommuner ligger på næsten
samme niveau i de to beregninger. Gladsaxe, Helsingør og Høje Taastrup har således højere ud‐
gifter til skoleområdet end det beregnede udgiftsbehov umiddelbart indikerer. Mest markant er
dette i Gentofte, hvor udgifterne i 2010 er 7 pct. lavere end det beregnede niveau pr. 6‐16 årig.
Udviklingen i kommunernes udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov for perioden 2008‐2012
illustreres i figur 5.2 nedenfor. Ligger indeks over 100 så overstiger udgiftsniveauet det beregne‐
de udgiftsbehov og modsat.
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Figur 5.2. Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov (indeks)

Kilde: ECO‐nøgletal 2008‐2012, folkeskolen, tabel 6.10 samt 6.11

Udviklingen i udgiftsniveauet korrigeret for udgiftsbehov fra regnskab 2008 til budget 2012 vi‐
ser, at Høje‐Taastrup og Gladsaxe kommuner ligger højest også højere end landsgennemsnittet
alle år mens Gentofte Kommune ligger under. Greve Kommune svinger omkring landsgennem‐
snittet jf. figur 5.2. Det største fald fra regnskab 2008 til 2010 ses i Høje‐Taastrup Kommune,
mens den største stigning ses i Helsingør. Samtlige benchmarkkommuner ligger på næsten sam‐
me niveau i budget 2012 som de budgetterede med i budget 2011.
5.3.3 Forskelle i rammebetingelser/udgiftsbehov
De faktorer, som ligger til grund for det beregnede udgiftsbehov på skoleområdet, er:




Andel 7‐14‐årige af enlige forsørgere (25 pct.): Udgiftsniveauet øges, når andelen af enlige
forsørgere stiger, idet børn med enlige forældre oftere er mere ressourcekrævende..
Andel 6‐15‐årige indvandrere/efterkommere fra ikke‐vestlige lande (40 pct.): Udgiftsni‐
veauet øges, når andelen af tosprogede elever stiger.
Antal 6‐16‐årige, logaritmisk (35 pct.): Udgiftsniveauet reduceres i takt med stigende ind‐
byggertal på grund af stordriftsfordele.

I alt kan 55 pct. af forskellen i kommunernes nettodriftsudgifter til skoleområdet pr. 6‐16 årig
forklares.
De ovenstående rammebetingelser illustreres i figur 5.3, der viser forskellen mellem rammebe‐
tingelserne for sammenligningskommunerne.
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Figur 5.3 Rammebetingelser for de seks kommuner. (Landsgennemsnit = 100), 2010

Kilde: ECO‐nøgletal kapitel 2

Når det beregnede udgiftsniveau i Gentofte‐ og Hillerød Kommune er under landsgennemsnittet
skyldes det bl.a., at andelen af børn af enlige forsørgere samt andelen af 6‐15 årige indvandre‐
re/efterkommere fra ikke vestlige lande i de to kommuner ligger relativt lavt. Specielt Gentofte
Kommune skiller sig ud ved opgørelsen af de to rammebetingelser. Omvendt kan det meget høje
beregnede udgiftsbehov i Høje‐Taastrup Kommune til dels forklares ved den høje andel af 6‐15
årige indvandrere/efterkommere fra ikke vestlige lande

5.3.4 Udmøntning af udgifts‐ og serviceniveau
Udgiftsniveau pr. elev
For at få et mere nuanceret billede af de faktiske udgifter, illustreres de samlede undervisnings‐
udgifter opgjort pr. elev i regnskab 2010 i figur 5.4. De samlede udgifter vedrører: folkeskole,
pædagogisk psykologisk rådgivning, kommunal og regional specialundervisning, bidrag til pri‐
vate og statslige skoler samt udgifter til efterskoler og ungdomsskoler. Opgørelsen er ekskl. pas‐
ning af skolebørn i skolefritidsordninger og fritidsklubber mv.
Denne opgørelse adskiller sig fra figur 5.1 ved, at den er ekskl. pasning af skolebørn.
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Figur 5.4 Undervisningsudgifter (netto) pr. elev, 2010

Kilde: De kommunale nøgletal, Økonomi‐ og Indenrigsministeriet.
Note: Dækker bruttodriftsudgifterne fratrukket indtægter og statsrefusion. De samlede udgifter vedrører:
folkeskole, pædagogisk psykologisk rådgivning, kommunale og regional specialundervisning, bidrag til
private og statslige skoler samt udgifter til efterskoler og ungdomsskoler. Opgørelsen er ekskl. skolebørn i
skolefritidsordninger og fritidsklubber mv.

Sammenlignes de samlede undervisningsudgifter pr. elev ligger Gladsaxe, Helsingør, Hillerød
og Høje‐Taastrup kommuner over landsgennemsnittet, mens Gentofte og Greve ligger under, jf.
figur 5.3. I regnskab 2010 varierer enhedsudgiften pr. elev fra 75.466 kr. i Greve Kommune til
103.915 kr. i Høje‐Taastrup Kommune, svarende til en forskel på 37 pct. På landsplan var gen‐
nemsnitsudgiften 79.516 kr. i 2010.
Den største del af undervisningsudgifterne i figur 5.4 dækker over nettodriftsudgifter til den
kommunale folkeskole. Figur 5.5 viser fordelingen af disse opgjort pr. elev i regnskab 2010.
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Figur 5.5 Nettodriftsudgifter til folkeskolen pr. elev, 2010

Kilde: De kommunale nøgletal, Økonomi‐ og Indenrigsministeriet.
Note: Dækker bruttodriftsudgifterne fratrukket indtægter og statsrefusion til den kommunale folkeskole
på funktion 3.22.01

Sammenlignes alene nettodriftsudgifterne til den kommunale folkeskole pr. elev ligger Høje‐
Taastrup, Gladsaxe og Greve kommuner over landsgennemsnittet på 59.213 kr. pr. elev, mens
Gentofte Kommune ligger under.
Det skal bemærkes, at figur 5.4 og 5.5 ikke direkte kan sammenholdes med figur 5.1, men alene
skal ses som et supplement hertil. Dette skyldes dels, at afgrænsningen i kontoplanen ikke er
direkte sammenlignelig i de to opgørelser bl.a. er figur 5.4 opgjort ekskl. pasning af skolebørn i
skolefritidsordninger og fritidsklubber mv. Hertil til kommer at figur 5.4 og 5.5 er opgjort pr. elev
frem for pr 6‐16 årig, hvilket bl.a. korrigerer for forskellen i tilslutningen til de private skoler mel‐
lem kommunerne.
Tilslutningen til de private skoler mellem kommunerne fremgår af figur 5.6
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Figur 5.6 Andel elever i privatskoler, 2011

Kilde: ECO‐nøgletal 2011, folkeskolen, tabel 6.14

Som det fremgår af figuren varierer andelen af elever på privatskole mellem de seks kommuner
betydeligt. I Gentofte Kommune er andelen af privatskoleelever på 24 pct., hvilket ligger et pænt
stykke over landsgennemsnittet. I Gladsaxe, Hillerød og Høje‐Taastrup kommuner er andelen,
der går på privatskole også over landsgennemsnittet på 15 pct. I Helsingør og Greve kommuner
ligger privatskoleandelen under landsgennemsnittet.
Den kommunale udgift til privatskoleelever er gennemsnitligt lavere end udgiften pr. Folkesko‐
leelev. Med en høj privatskoleandel bliver den samlede udgift pr. 6‐16‐årig på skoleområdet der‐
for generelt lavere end med en lav privatskoleandel. Den gennemsnitlige udgift giver dog ikke
det fulde billede, idet det også er nødvendigt at tage højde for de marginale udgifter, der følger
hvis elever skifter mellem skoler undervejs i forløbet.
Ressourceindsats og serviceniveau
Udgifterne til folkeskolen påvirkes af flere parametre som fx. ressourceindsats på lærerområdet,
undervisningsandelen, skolestruktur og klassekvotienten. I det følgende vil disse områder blive
belyst.
Figur 5.7 viser ressourceindsatsten på lærerområdet målt ved henholdsvis den gennemsnitlige
lærerløn, antallet af elever pr. lærer samt lærernes undervisningsandel.
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Figur 5.7 Ressourceindsats på lærerområdet (landsgennemsnit = 100), 2010/2011

Kilde: FLDʹs lønstatistik og ECO‐nøgletal 2011 tabel 6.15.

Som det ses af figur 5.7 ligger den gennemsnitlige lærerløn over landsgennemsnittet i Gentofte,
Gladsaxe, Hillerød og Høje‐Taastrup kommuner. For de seks benchmarkkommuner svinger den
gennemsnitlige lærerløn mellem 37.735 kr./måned (Greve) og 39.404 kr./måned (Gladsaxe). For
hele landet er lærernes gennemsnitlige løn 38.345 kr./måned, jf. figur 12.5 i kapitel 11 – ”Admini‐
stration”.
Derudover er der væsentlig forskel i antallet af elever pr. lærer, hvilket i høj grad skyldes forskel‐
le i klassekvotient. Målt i forhold til landsgennemsnittet ligger Gentofte, Greve og Hillerød
kommuner relativt højt, mens antal elever pr. lærer er lavere end landsgennemsnittet i Gladsaxe,
Helsingør og Høje‐Taastrup. Antallet af elever pr. lærer kan hænge sammen med andelen af ele‐
ver, der modtager specialundervisning. Få elever pr. lærer kan således være udtryk for, at der er
forholdsvis mange elever, der undervises på små hold eller måske endda individuelt. For hele
landet er antal elever pr. lærer ifølge ECO‐nøgletal opgjort til 11,4.
Ses på undervisningsandelen ligger Gentofte, Helsingør og Høje‐Taastrup over landsgennem‐
snittet, mens Gladsaxe, Greve og Hillerød ligger under. For hele landet er lærernes gennemsnitli‐
ge undervisningstid ifølge ECO opgjort til 34 pct..
Figur 5.8 viser antallet af skoler i de seks sammenligningskommuner.
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Figur 5.8 Antal skoler, 2007 og 2011

Kilde: De kommunale nøgletal 2011, Økonomi‐ og Indenrigsministeriet.

Antallet af skoler i de seks benchmarkkommuner varierer lidt. Gentofte, Greve, Hillerød og Høje‐
Taastrup kommuner har det laveste antal skoler med 11, mens Helsingør har det højeste antal
skoler med 15 skoler, jf. figur 5.8. Gladsaxe Kommune har i august 2011 lukket endnu en skole og
yderligere en i august 2012 også Høje‐Taastrup Kommune har i august 2011 lukket to skole. Hil‐
lerød Kommune har vedtaget en ny skolestruktur, de samler de oprindelige 14 distrikter til syv,
ændringen har virkning fra august 2011.
Den gennemsnitlige skolestørrelse i de seks kommuner illustreres i nedenstående figur 5.9.
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Figur 5.9 Gennemsnitlig skolestørrelse, 2011

Kilde: De kommunale nøgletal 2011, Økonomi‐ og Indenrigsministeriet.

Gentofte har de største skoler med et gennemsnitligt elevtal på 676 elever, alle sammenlignings
kommunerne ligger i øvrigt over landsgennemsnittet på nær Høje Taastrup Kommune som lig‐
ger på landsgennemsnittet jf. figur 5.9.
Den gennemsnitlige klassekvotient for de seks kommuner illustreres i figur 5.10
Figur 5.10 Klassekvotient (elever pr. normalklasse), 2011

Kilde: De kommunale nøgletal 2011, Økonomi‐ og Indenrigsministeriet.
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Sammenholdes klassekvotienten ligger Gentofte Kommune højest med knap 23,1 elever pr. klas‐
ser. Hillerød Kommune ligger som den eneste med 20,5 under landsgennemsnittet på 20,7 elever
pr. klasse.
Resultatmål
Når vi sammenligner skoleområdet, vil et naturligt spørgsmål i forlængelse heraf være om der er
forskel på resultaterne kommunerne imellem. Dette kan opgøres på flere måder. En metode kan
være at se på karaktergennemsnittet, mens en anden metode kan være at se på hvad eleverne
laver efter afsluttet grundskole.
Det skal dog bemærkes, at disse tal isoleret set ikke siger noget om effekten.
Figur 5.11 viser de gennemsnitlige karakterer ved folkeskolens afgangsprøver i hhv. læsning,
retskrivning og matematiske færdigheder ved folkeskolens afgangsprøve i 2010, mens figur 5.12
viser hvad eleverne foretager sig tre måneder efter at de har afsluttet grundskolen (9. og 10. klas‐
se).

Figur 5.11 Karakterer ved folkeskolens afgangsprøver 2010

Kilde: ECO‐nøgletal 2011, folkeskolen, tabel 6.23

Generelt ses det, at der ikke er den store forskel på om vi sammenligner læsning, retskrivning
eller matematik. Karaktergennemsnittet ligger således højest i Gentofte og Hillerød kommuner,
mens Høje‐Taastrup Kommune ligger lavest. Gladsaxe, Greve og Helsingør kommuner ligger
omkring eller tæt på landsgennemsnittet. Det er klart, at der er mange forklaringer på disse for‐
skelle, og en stor del kan forklares ved befolkningssammensætningen i kommunerne.
Det skal hertil bemærkes, at der er tale om gennemsnit for de enkelte kommuner, og at der er lige
så stor variation mellem skolerne inden for kommunegrænsen som der er mellem kommunerne.
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Figur 5.12 viser, hvad de elever der har afsluttet grundskolen (9. og 10. klasse) laver tre måneder
efter afslutning.

Figur 5.12 Samlet fordeling på elever der forlader grundskolen, 2010

Kilde: ECO‐nøgletal 2011, folkeskolen, tabel 6.22

Som det fremgår af figur 5.12 ligger næsten alle benchmarkkommunerne over landsgennemsnit‐
tet, med undtagen Helsingør, når vi ser på overgangen til gymnasial uddannelse. Samtidig ses
det, at alle kommuner ligger under landgennemsnittet når vi ser overgangen til den erhvervsfag‐
lige uddannelse. Her ligger specielt Gentofte kommune meget lavt. Det er klart, at der er mange
forklaringer på disse forskelle, og en stor del kan forklares ved befolkningssammensætning i
kommunerne.
Ser vi på ”overgang til anden uddannelse” ligger Gentofte, Gladsaxe, Greve Helsingør, Hillerød
og Høje‐Taastrup under landsgennemsnittet mens Hillerød ligger lidt over.
5.4

Andre forhold

I forhold til tidligere års nøgletalsrapporter er afgrænsningen af udgiftsområdet ændret. Det er
fra indeværende rapport ECO´s definition af skoleområdet, der er udgangspunkt for kapitlet. I
forhold til tidligere betyder dette bl.a., at pasning af skolebørn i skolefritidsordninger og fritids‐
klubber mv. er en del af skoleområdet. Tabellerne i dette års nøgletalsrapport kan derfor ikke
direkte sammenlignes med tidligere års nøgletalsrapporter.
Der skal udvises forsigtighed ved at sammenholde udgifterne på skoleområdet pr. 6‐16 årig og
undervisningsudgifterne pr. elev, da afgræsningen i kontoplanen ikke er direkte sammenlignelig
i de to opgørelser.

65

Den kommunale udgift pr. elev bør ses i lyset af, at der findes elevafhængige udgifter og faste
udgifter. Således vil der være en del udgifter som er faste omkostninger, og som ikke
umiddelbart påvirkes af antallet af elever, men kun påvirkes via ændrede klassekvotienter, ænd‐
rede arbejdstidsaftaler med lærerne etc.
Serviceniveauet er i kapitlet belyst ved hjælp af forskellige nøgletal, som til dels kan forklare ind‐
holds‐ og udgiftsmæssige forskelle på tilbuddene mellem kommunerne. Det skal dog understre‐
ges, at nøgletallene ikke er fuldt ud dækkende, idet serviceniveauet også omfatter en række pa‐
rametre, som det ikke har været muligt at afdække ved hjælp af nøgletal, fordi der ikke systema‐
tisk indberettes oplysninger herom i tilgængelige statistiske publikationer. Samtidig kan nøgle‐
tallene være behæftet med fejl, ligesom fortolkning af nøgletallene i nogen omfang beror på en
række antagelser.
Udgiften til løn afhænger bl.a. af den gennemsnitlige anciennitet blandt lærere og er i stadig hø‐
jere grad også afhængig af, hvilket personale den enkelte kommune har ansat i lærerstillinger –
eksempelvis ikke‐uddannede og akademikere. Ligeledes kan definitionen af lærernes undervis‐
ningsandel variere fra kommune til kommune, og i forlængelse heraf kan undervisningsandelen
opgøres på forskellige måder.
I forhold til opgørelsen af effektsiden skal det pointeres, at dette afsnit ikke siger noget om hvor
man får ”mest for pengene”. Der skal derfor udvises forsigtighed ved tolkning af resultaterne.
For at kunne svare på spørgsmålet om omkostningseffektivitet, er det nødvendigt med en større
analyse, hvilket ligger uden for rammerne af denne rapport.
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6. Sårbare børn og unge
6.1 Indledning
I dette kapitel belyses området sårbare børn og unge. Området omfatter udgifter til foran‐
staltningerne særlige dagtilbud og særlige klubber, plejefamilier og opholdssteder, forebyg‐
gende foranstaltninger, døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner til børn og unge i
alderen 0‐22 år.
6.2 Sammenfatning og konklusioner
Når der ses på de samlede udgifter til sårbare børn
og unge i perioden 2008‐2012, har Høje‐Taastrup
Kommune over hele perioden haft de højeste udgif‐
ter, mens Gentofte Kommune har haft de laveste ud‐
gifter blandt sammenligningskommunerne.

Takstfinansierede institutioner:
Der er ikke korrigeret for de takstfi‐
nansierede institutioner. Officiel stati‐
stik – se f.eks. figur 6.1 og tabel 6.1 kan
derfor være ”kunstig” lavt. Når det
faktiske udgiftsniveau sammenlignes
med det beregnede udgiftsbehov, skal
der tages forbehold for driften af de
takstfinansierede institutioner.

Gentofte Kommune har dog haft den største udgifts‐
vækst i perioden med en stigning på 11 pct. Den
modsatte tendens gør sig gældende for Gladsaxe,
Greve og Hillerød kommuner, som har haft fald i
udgiftsvæksten på 19 pct. fra 2008 til 2012. Ses der på den årlige udvikling har Gentofte
Kommune haft både den største stigning fra 2008 til 2009 på 26 pct. og det største fald fra
2010 til 2011 på 17 pct.

Når kommunernes udgiftsniveauer sammenlignes med et udgiftsbehov, beregnet ud fra en
række rammebetingelser, så har Hillerød og Høje‐Taastrup kommuner de største merudgif‐
ter i regnskab 2010. De bruger henholdsvis 16 og 11 pct. mere end det beregnede udgiftsbe‐
hov tilsiger. Gentofte og Gladsaxe kommuner har det laveste udgiftsniveau, i det de begge
bruger 34 pct. mindre end det beregnede udgiftsbehov.
Gentofte, Gladsaxe, Greve og Helsingør kommuners udgiftsniveau er i perioden 2008‐2012
mindre end det beregnede udgiftsbehov tilsiger. Det modsatte er tilfældet for Hillerød og
Høje‐Taastrup kommuner.
I forhold til det gennemsnitlige beregnede udgiftsbehov på landsplan ligger Gladsaxe, Hel‐
singør og Høje‐Taastrup kommuner over landsgennemsnittet mens Gentofte, Greve og Hil‐
lerød kommuner ligger under.
Om det beregnede udgiftsbehov i kommunerne er større eller mindre end landsgennemsnit‐
tet afhænger primært af, om den sociale tyngde er større eller mindre end landsgennemsnit‐
tet. Når det beregnede udgiftsbehov er større end landsgennemsnittet i Helsingør og Høje‐
Taastrup kommuner, skyldes det, at andelen af skilte 18‐59‐årige, andelen af 25‐49‐årige
uden erhvervsuddannelse og at antallet strafferetlige afgørelser er større end landsgennem‐
snittet i disse kommuner.
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Anbringelse er den dyreste foranstaltning for alle seks kommuner på området for sårbare
børn og unge. Udgiften pr. 0‐22‐årig varierer mellem 2.786 kr. for Gentofte Kommune til
9.188 kr. for Høje‐Taastrup Kommune.
Udgifter til forebyggende foranstaltninger pr. 0‐22‐årig spænder mellem 1.774 kr. i Gentofte
Kommune og 4.232 kr. i Hillerød Kommune. Der bruges i alle kommuner, på nær Høje‐
Taastrup, væsentlig færre udgifter til særlige dag‐ og klubtilbud. Høje‐Taastrup bruger med
2.290 kr. mere end dobbelt så meget som den næst‐dyreste, som er Gladsaxe Kommune med
1.025 kr., mens Greve Kommuner bruger mindst med 356 kr. pr. 0‐22 årige.
De markante forskelle i udgifterne pr. 0‐22‐årig til de forskellige foranstaltninger skyldes
dels, at der er forskel i omfanget af iværksatte foranstaltninger, og dels at der er forskel i
sammensætningen af tilbud inden for de enkelte typer af foranstaltninger.
Opsummeret ser de overordnede nøgletal for udgiftsniveauet for regnskab 2010 og udgifts‐
udviklingen for perioden 2008‐2012 for området sårbare børn og unge ud som følgende:
Tabel 6.1 Oversigt over udgiftsniveau og udgiftsudvikling for området sårbare børn og
unge

Kommune:

Udgiftsniveau i regnskab
Udgiftsniveau i regnskab 2010 og ud2010 og udgiftsudvikling i
giftsudvikling i perioden 2008-2012
perioden 2008-2012
korrigeret for udgiftsbehov pr. 0 - 22 årig
pr. 0 – 22 årig

Udgiftsniveau Regnskab 2010

Udgiftsudvikling
i perioden 20082012

Beregnet udgiftsbehov Regnskab 2010

Afvigelse i udgiftsniveau
korrigeret for
udgiftsbehov Regnskab 2010

Beløb/hele
1.000 kr.:

Vækst/pct.:

Beløb/hele
1.000 kr.:

Afvigelse/pct.:

Udgiftsudvikling
korrigeret for
udgiftsbehov i
perioden 20082012
Udgiftsvækst/
pct.point:

Gentofte

5.330

11

8.025

-34

8

Gladsaxe

6.670

-19

10.116

-34

-14

Greve

6.758

-19

9.623

-30

-14

10.410

-13

12.776

-19

-9

9.427

-19

8.160

16

-20

13.236

-11

11.873

11

-10

9.783

-3

9.783

0

0

Helsingør
Hillerød
Høje-Taastrup
Hele landet

Tabellen opsummerer de overordnede tendenser for udgiftsniveau og udgiftsudvikling. I tabellen
venstre side viser farven hvilke kommuner der har det laveste (grøn) og højeste (rød) udgiftsniveau. I
tabellens højre side vises udgiftsniveauet når man korrigerer for udgiftsbehovet, og farven grøn viser
om kommunen har et udgiftsniveau på niveau/eller under sit beregnede udgiftsbehov. Rød farve
viser det modsatte.

6.3 Analyse
I dette afsnit belyses udgifterne til sårbare børn og unge, det beregnede udgiftsbehov, kom‐
munernes rammebetingelser på området samt tilbudssammensætningen og udgiftsfordelin‐
gen.
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6.3.1 Udvikling i udgiftsniveau
Figur 6.1 viser udviklingen i udgiftsniveauet pr. 0‐22‐årig fra 2008 til 2012 for området sårba‐
re børn og unge. De første tre år er regnskabstal, mens de to sidste år er budgettal.
Figur 6.1 Udviklingen i udgiftsniveau pr. 0‐22‐årig (pl 2012)

Kilde: Danmarks Statistik, REGK31, BUDK32, BEF1A07, FOLK1

Høje‐Taastrup Kommune har over hele perioden fra regnskab 2008 til budget 2012 haft de
højeste udgifter pr. 0‐22 årig. Det modsatte er tilfældet for Gentofte Kommune.
Udgiftsvæksten har for Gentofte Kommunes vedkommende generelt været stigende for de
tre regnskabsår. Den samlede udgiftsvækst fra 2008 til 2010 har været på 29 pct. Der budget‐
teres med et fald fra 2011. For de øvrige kommuner har der i årene 2008 til 2010 været et fal‐
dende udgiftsniveau. Største fald har været i Gladsaxe, Greve og Hillerød kommuner, hvor
udgiftsniveauet er faldet med 19 pct. På landsplan har der i samme periode været et fald på 3
pct.
For de to budgetår 2011 og 2012 er det tendensen for 2011, at alle kommuner forventer at
ligge på samme udgiftsniveau eller lavere end 2010. I 2012 forventes en stigning i Gentofte
og Gladsaxe kommuner på hhv. 4 og 1 pct.

6.3.2 Sammenligning af beregnet og faktisk udgiftsniveau
Kommunernes udgiftsniveauer afhænger bl.a. af de rammebetingelser, som den enkelte
kommune er underlagt. Tabel 6.1 viser det faktiske udgiftsniveau i regnskab 2010, hvilket
holdes op mod et udgiftsbehov, der er beregnet ud fra en række rammebetingelser (se afsnit
6.3.3 nedenfor).
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Tabel 6.2 Udgiftsniveau pr. 0‐22‐årig – Regnskab 2010 (pl 2010)

Gentofte
Gladsaxe
Greve
Helsingør
Hillerød
Høje-Taastrup

Udgiftsniveau pr.
0-22 årige

Beregnet udgiftsbehov pr. 0-22
årige

Mer/mindre-udgift
pr. 0-22 årige

Afvigelser i
pct.

5.330
6.670
6.758
10.410
9.427
13.236

8.025
10.116
9.623
12.776
8.160
11.873

-2.694
-3.445
-2.865
-2.366
1.267
1.363

-34
-34
-30
-19
16
11

9.783
9.783
Landsgennemsnit
0
0
Kilde: KL, 2011, Benchmarkværktøj for sociale udgifter vedr. udsatte børn og unge; Danmarks Stati‐
stik, REGK31, BEF1A07, FOLK1, FRKM110

Læses tabellen lodret, viser den, at det beregnede udgiftsbehov pr. 0‐22‐årige sårbare børn og
unge varierer meget i de seks kommuner. Gentofte Kommune har det laveste beregnede ud‐
giftsbehov på 8.025 kr., hvorimod Helsingør Kommune har det højeste på 12.776 kr. Tre
kommuner ligger over landsgennemsnittet på 9.783 kr., og tre kommuner ligger under dette.
Læses tabellen vandret, illustrerer den, at Hillerød og Høje‐Taastrup kommuner har højere
udgifter til sårbare børn og unge end det beregnede udgiftsbehov tilsiger med afvigelser på
henholdsvis 16 og 11 pct. Omvendt er udgiftsniveauet i Gentofte, Gladsaxe og Greve kom‐
muner væsentlig mindre end det beregnede udgiftsbehov, og afvigelserne udgør henholds‐
vis ‐34 og ‐30 pct. for disse tre kommuner.
Når det faktiske udgiftsniveau sammenlignes mellem kommunerne og i forhold til det be‐
regnede udgiftsbehov, skal der tages forbehold for driften af takstfinansierede institutioner.
På grund af gældende konteringsregler vil kommuner med takstfinansierede institutioner
nemlig få nedbragt deres udgiftsniveau kunstigt, da alle kommunens takstindtægter ved
drift af institutionerne skal konteres på området, mens dele af udgiften ved drift af instituti‐
onerne (f.eks. løn til centralt ansat administrativt personale og udgifter til tjenestemandspen‐
sioner) afholdes udenfor området. Gentofte og Gladsaxe kommuner har overtaget mange af
disse institutioner efter kommunalreformen.
Udviklingen i kommunernes udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov for perioden 2008‐
2012 illustreres i figur 10.2 nedenfor. Ligger indeks over 100 så overstiger udgiftsniveauet det
beregnede udgiftsbehov og modsat.
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Figur 6.2 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov pr. 0‐22‐årig (indeks)

Kilde: KL, 2011, Benchmarkværktøj for sociale udgifter vedr. udsatte børn og unge; Danmarks Stati‐
stik, REGK31, BUDK32, BEF1A07, FOLK1

Gentofte, Gladsaxe, Greve og Helsingør kommuners udgiftsniveauer er i hele perioden min‐
dre, end det beregnede udgiftsbehov tilsiger. Det modsatte er tilfældet for Hillerød og Høje‐
Taastrup kommuner.
De største årlige ændringer i det korrigerede udgiftsniveau sker fra regnskab 2008 til 2009,
hvor Gladsaxe Kommune har et fald på 15 procentpoint mens Gentofte Kommune modsat
har en stigning i det korrigerede udgiftsniveau på 10 procentpoint.

6.3.3 Forskelle i rammebetingelser/udgiftsbehov
Udgifterne til området sårbare børn og unge påvirkes af følgende rammebetingelser, som
forklarer i alt ca. 57 pct. af forskellene i kommunernes udgifter på området:





Andelen af skilte 18‐59‐årige: Udgiftsbehovet øges, når andelen af skilte i kommu‐
nerne stiger.
Andel skattepligtige 20‐64‐årige med en årlig indkomst under 150.000 kr.: Udgiftsbe‐
hovet øges, når andelen af skattepligtige med en årlig indkomst på under 150.000 kr. i
forhold til befolkningstallet i kommunerne stiger.
Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse: Des flere personer
uden erhvervsuddannelse, jo højere er udgiftsbehovet.
Antal strafferetlige afgørelser (skyldige) pr. indbygger over 15 år: Des flere kriminelle
i kommunen, jo højere er udgiftsbehovet.
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Figur 6.3 Rammebetingelser for de seks kommuner (indeks)

Kilde: Danmarks Statistik, tabel BEF1A07, FOLK1, INDKP5 og STRAF5; ECO, tabel 1.50

Når det beregnede udgiftsbehov er større end landsgennemsnittet i Helsingør og Høje‐
Taastrup kommuner, skyldes det, at andelen af skilte 18‐59‐årige, andelen af 25‐49‐årige
uden erhvervsuddannelse og antal strafferetlige afgørelser er større end landsgennemsnittet
i disse kommuner. Omvendt ligger Gentofte Kommune lavere end landsgennemsnittet på tre
ud af de fire rammebetingelser, hvilket kan forklare kommunens lavere udgiftsbehov.
6.3.4 Udmøntning af udgifts‐ og serviceniveau
Der er stor forskel på, hvordan kommunerne prioriterer ressourcerne på sårbare børn og
ungeområdet. Det kommer bl.a. til udtryk ved den måde kommunerne anvender forskellige
tilbud på. Store kommuner anvender typisk mere differentierede tilbud end mindre kom‐
muner.
Figur 6.4 viser udgiften pr. 0‐22‐årig pr. foranstaltningstype, hvilket omfatter anbringelser,
forebyggende foranstaltninger og særlige dag‐ og klubtilbud.
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Figur 6.4 Udgift pr. 0‐22‐årig pr. foranstaltningstype ‐ Regnskab 2010

Kilde: KL, 2011, Benchmarkværktøj for sociale udgifter vedr. udsatte børn og unge
Note 1: Nettodriftsudgifter er ekskl. refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager og tjeneste‐
mandspension.

Samlet set er udgiftsniveauet størst i Høje‐Taastrup Kommune og mindst i Gentofte Kom‐
mune (jf. også tabel 6.2). Anbringelse er den klart dyreste foranstaltning pr. 0‐22 årig for alle
kommuner. Udgiften hertil pr. 0‐22 årig varierer mellem 2.786 kr. for Gentofte Kommune og
9.188 kr. for Høje‐Taastrup Kommune. De fire øvrige kommuner ligger under gennemsnittet
for hele landet på 6.357 kr.
På området for forebyggende foranstaltninger svinger udgiften pr. 0‐22 årig mellem 1.774 kr.
i Gentofte Kommune og 4.232 kr. i Hillerød Kommune, hvilket skal holdes op mod et gen‐
nemsnit for hele landet på 2.595 kr. Gentofte har således de laveste udgifter pr. 0‐22 årig for
såvel anbringelser som forebyggende foranstaltninger.
Udgiften til særlige dag‐ og klubtilbud pr. 0‐22 årig er lavest i Helsingør Kommune, mens
Høje‐Taastrup Kommune har de højeste udgifter. Udgifterne udgør henholdsvis 356 kr. og
2.290 kr. Alle kommuner på nær Greve og Helsingør kommuner ligger over gennemsnittet
for hele landet på 723 kr.
De markante forskelle i udgifterne pr. 0‐22‐årig til de forskellige foranstaltninger skyldes
dels, at der er forskel i omfanget af iværksatte foranstaltninger, og dels at der er forskel i
sammensætningen af tilbud inden for de enkelte typer af foranstaltninger.
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Foranstaltningernes andel af de samlede udgifter pr. 0‐22‐årig fremgår af figur 6.5 nedenfor.
Figur 6.5 Foranstaltningers andel af de samlede udgifter pr. 0‐22‐årig – Regnskab 2009

Kilde: KL, 2011, Benchmarkværktøj for sociale udgifter vedr. udsatte børn og unge
Note 2: Se note 1.

I alle seks kommuner udgør anbringelser den største andel af de samlede udgifter pr. 0‐22‐
årig. Mest markant er det for Høje‐Taastrup Kommune, for hvilken anbringelser udgør 70,5
pct. af udgifterne. I den anden ende af spektret ligger Hillerød Kommune, hvor anbringel‐
sernes andel udgør 47,2 pct. Forebyggende foranstaltninger og særlige dag‐ og klubtilbud
udgør henholdsvis den næststørste og tredjestørste andel af udgifterne.
For at få et mere dækkende billede af udgiftsniveauet – og forskellene heri – ses der i det
følgende på tilbudssammensætningen og den gennemsnitlige udgift pr. foranstaltning inden
for anbringelses‐ og forebyggelsesområdet.
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Anbringelser

Figur 6.6 nedenfor viser udgifterne pr. anbringelsestype pr. 0-22-årig.
Figur 6.6 Udgift pr. 0‐22‐årig på anbringelsestyper – Regnskab 2010

Kilde: KL, 2011, Benchmarkværktøj for sociale udgifter vedr. udsatte børn og unge
Note 3: Nettodriftsudgifter (NDU) er ekskl. refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager og tje‐
nestemandspension. NDU til anbringelser i plejefamilier og på opholdssteder er ekskl. samtlige refu‐
sioner, da refusioner vedr. særligt dyre enkeltsager til disse anbringelsestyper ikke kan fordeles herpå
i Danmarks Statistiks opgørelse.
Note 4: Summen af de enkelte anbringelsestyper og de samlede NDU til anbringelser stemmer ikke
altid overens. Dette skyldes, at der er udgifter og indtægter på fkt. 5.28.20, der ikke kan fordeles i for‐
bindelse med opgørelsen af udgifter til plejefamilier og opholdssteder herunder. De poster, der ikke
kan fordeles er grp. 007 vedr. Advokatbistand, grp. 092 vedr. betaling jf. §§ 159 og 160 samt grp. 099.

Høje‐Taastrup Kommune har de højeste udgifter pr. 0‐22‐årig, hvad angår anbringelser hos
plejefamilier, på opholdssteder samt i døgninstitu‐
Ændret finansiering for de sikrede
tioner. Helsingør Kommune har de næsthøjeste
døgninstitutioner
udgifter til opholdssteder pr. 0‐22 årig. De øvrige
Med virkning fra 1/7 2010 er den hidtidi‐
kommuner ligger under gennemsnittet for hele
ge 100 % objektive finansiering af de
landet i kategorierne plejefamilier, opholdssteder
sikrede døgninstitutioner ændret til del‐
og døgninstitutioner. Gentofte ligger lavest i kate‐
vist at være takstfinansieret og delvist
objektiv finansieret.
gorierne plejefamilier og opholdssteder.
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Figur 6.7 viser, hvorledes udgifterne til de forskellige anbringelsestyper fordeler sig for de
enkelte kommuner.
Figur 6.7 Fordelingen af udgifterne på anbringelsestyper ‐ Regnskab 2010

Kilde: KL, 2011, Benchmarkværktøj for sociale udgifter vedr. udsatte børn og unge
Note 4: Se note 3

Opholdssteder og døgninstitutioner udgør generelt den største andel af udgifterne i de seks
kommuner og i hele landet. I Gladsaxe, Greve og Hillerød kommuner er andelen af udgifter
til plejefamilier dog højere end andelen af udgifter til døgninstitutioner, hvor især Gladsaxe
Kommunes andel af udgifter hertil er markant større i forhold til de andre kommuner.
Figur 6.8 viser antallet af anbragte i alt pr. 1.000 0‐22‐årige.
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Figur 6.8 Antallet af anbragte børn i 2010 pr. 1.000 0‐22‐årige

Kilde: KL, 2011, Benchmarkværktøj for sociale udgifter vedr. udsatte børn og unge

Figuren viser, at hyppigheden for anbringelser varierer meget blandt kommunerne. Høje‐
Taastrup Kommune har med 11,35 anbringelser pr. 1.000 0‐22 årige det højeste antal
anbringelser, hvorimod Gentofte Kommune med 3,57 anbringelser pr. 1.000 0‐22 årige har
det laveste antal. Dette skal holdes op på et gennemsnit for hele landet på 8,08 pr. 1.000 0‐22
årige.
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Figur 6.9 illustrerer, hvorledes anbringelserne er fordelt på de forskellige anbringelsestyper
pr. 1.000 0‐22‐årige.
Figur 6.9 Anbragte fordelt på anbringelsestype pr. 1.000 0‐22‐årige

Kilde: KL, 2011, Benchmarkværktøj for sociale udgifter vedr. udsatte børn og unge

Fem kommuner benytter primært plejefamilier som det foretrukne anbringelsestilbud.
Anvendelsen af plejefamilier varierer mellem 19 pct. for Gentofte Kommune og 49 pct. for
Hillerød Kommune. Som det fremgår af figur 6.8 er gennemsnitsprisen for plejefamilietilbud
sammen med øvrige anbringelsessteder generelt de laveste i forhold til de andre typer
tilbud. I Gentofte Kommune anvendes primært døgnintitutioner som anbringelsestilbud.
Det mindst anvendte tilbud er sikrede døginstitutioner, hvor Høje‐Taastrup har 0,4 pct.
anbragte pr. 1.000 0‐22 årige mens Greve Kommune har 1,3 pct. anbragte pr. 1.000 0‐22 årige,
Anbringelser i sikrede døgninstitutioner sker alene ved at en dommer har truffet beslutning
herom i retssag.
Refusionsindtægter
Kommunerne modtager refusion for de særligt dyre enkeltsager. Figur 6.11 nedenfor viser
indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager for sårbare børn
og unge for såvel budget 2010 og regnskab 2010 og budget 2011.
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Figur 6.10 Refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager pr. 0‐22‐årig

Kilde: KL, 2011, Benchmarkværktøj for sociale udgifter vedr. udsatte børn og unge
Note 8: Refusionsindtægter kan vedrøre tidligere år, da der kan godtgøres tre år tilbage.

Kommunernes indtægter fra den centrale
refusionsordning for særligt dyre enkeltsa‐
ger på området for sårbare børn og unge
pr. 0‐22‐årig i regnskab 2010 varierer mel‐
lem 62 kr. for Greve Kommune og 303 for
Høje‐Taastrup Kommune, hvilket skal
sammenholdes med et gennemsnit for hele
landet på 246 kr.

Refusion særligt dyre enkeltsager:
Lave refusionsindtægter kan både være en indikation
på, at kommunen ikke får indhentet alle de mulige
refusionsindtægter eller at kommunen generelt benyt‐
ter billigere anbringelsestyper.
De tidligere år har vist, at mange kommuner under‐
vurderer deres refusionsindtægter i budgetlægningen.
Det er derfor interessant at belyse, hvordan de faktiske
refusionsindtægter i regnskab 2010 ser ud i forhold til
budgettet for samme år.

Afvigelsen mellem budget 2010 og regn‐
skab 2010 for de seks kommuner varierer
mellem 252 pct. for Gentofte Kommune (mere i refusionsindtægt end budgetteret) og ‐60 pct.
for Hillerød Kommune (mindre i refusionsindtægt end budgetteret).
Tendensen på landsplan i 2010 er, at der generelt overbudgetteres med refusionsindtægter.
Afvigelsen udgør godt ‐24 pct.
For 2011 har alle kommuner på nær Gladsaxe Kommune revurderet niveauet for de budget‐
terede refusionsindtægter i forhold til 2010.
6.4 Andre forhold
Nedenfor oplistes forskellige elementer, som der skal tages højde for i fortolkningen af nøg‐
letal specifikt for området for sårbare børn og unge.
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Takstfinansierede institutioner
Officiel statistik på kommunernes faktiske udgiftsniveau – se. f.eks. figur 6.1 og tabel 6.1
ovenfor ‐ kan være ”kunstigt” lavt. Når det faktiske udgiftsniveau sammenlignes med det
beregnede udgiftsbehov, skal der tages forbehold for driften af takstfinansierede institutio‐
ner. Det gælder opgørelser og sammenligninger baseret på opgørelser fra Danmarks Stati‐
stik, ECO nøgletal og Økonomi‐ og Indenrigsministeriets Nøgletal.
På grund af gældende konteringsregler vil kommuner med takstfinansierede institutioner
nemlig få nedbragt deres udgiftsniveau kunstigt, da alle kommunens takstindtægter vedrø‐
rende drift af institutionerne skal konteres på området, mens dele af udgiften vedrørende drift
af institutionerne (fx løn til centralt ansat administrativt personale og udgifter til tjeneste‐
mandspensioner) afholdes udenfor området. Især Gentofte og Gladsaxe kommuner har over‐
taget mange af disse institutioner efter kommunalreformen.
I 2007 og 2008 skulle hverken overhead, afskrivninger og forrentning samt bidrag til tjene‐
stemandspension udgiftsføres på de enkelte institutioner. Dette betyder, at for disse to år vil
takstfinansierede institutioner på de relevante funktioner udvise et teknisk overskud, hvilket
gør at tallet ikke siger noget om kommunens faktiske udgifter på området. Fra 2009 skal
overhead udgiftsføres på de relevante funktioner på de enkelte institutioner, hvilket stadig
ikke gælder afskrivninger og forrentning samt bidrag til tjenestemandspensionen. Hermed
er problemet blevet mindre, men udtræk på de relevante funktioner for en taksfinansieret
institution vil stadig udvise et teknisk overskud og hermed forvrænge tal vedr. kommunens
reelle udgifter på en given funktion.
Endelig fremstår de lokale tilbud som billigere end de mellemkommunale tilbud, fordi over‐
head ikke er inkluderet i de lokale tilbud (hertil kommer større kørselsudgifter, når afstan‐
den til tilbuddet øges).
Gennemsnitspriser for anbringelsestilbud
KLs benchmarkværktøj indeholder talmateriale for kommunernes gennemsnitspriser pr.
anbragt for anbringelsesområdet. Gennemsnitspriserne for de forskellige typer anbringelser
er for flere af sammenligningskommunerne kunstigt lave eller høje. Det vurderes derfor, at
datagrundlaget ikke er validt, hvorfor det ikke benyttes i indeværende kapitel til trods for at
informationen om gennemsnitspriserne pr. anbragt vurderes at være helt central. Data‐
grundlagets manglende validitet kan skyldes, at udgifterne opgøres pr. 0‐22‐årig. Der findes
fra 2008 kun opgørelse af antal anbragte i alderen 0‐17 år. Enhedspriserne vil derfor kunne
overvurdere den reelle enhedspris, da det ikke er muligt at rense udgiftstallene for udgifter
forbundet med anbringelse af 18‐22‐årige som led i efterværn. Det vil være ønskværdigt, at
datagrundlaget på sigt bliver valideret, så det kan benyttes i Nøgletalsrapporten.
Forskelle i kommunale målsætninger og politikker
Kommunernes målsætninger samt Børne‐ og Ungepolitik danner grundlag for indsatsen og
visitation på området. Forskelle i antal anbringelser skal således ses i sammenhæng med de
kriterier, der ligger til grund for anbringelsen. Hyppigere stillingstagen til de enkelte tilbud
kan betyde flere revisiteringer.
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Forskelle i hvor målrettet, der i anbringelsessager arbejdes med hjemgivelse betyder, at der
er forskelle i anbringelsens varighed (og dermed udgifterne på anbringelsesområdet).
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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 alko‐
holskadede, behandling af stofmisbrugere, botilbud til længerevarende og midlertidigt op‐
hold, kontaktperson‐ og ledsageordning, beskyttet beskæftigelse og aktivitets‐ og samværs‐
tilbud.
Herudover er der medtaget udgifter til tilbud til ældre og handicappede, som også er rele‐
vante 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, afløsning og aflastning samt forskellige former for hjælpemidler.
7.2 Sammenfatning og hovedkonklusioner

Når der ses på de samlede udgifter til voksne med særlige behov i perioden 2008‐2012, har
alle kommuner på nær Gladsaxe Kommune haft stigende udgifter til voksne med særlige
behov.
Greve Kommune ligger i alle årene under de gennemsnitlige udgifter for hele landet, men er
med et stigende udgiftsniveau på 24 pct. fra 2008 til 2012 kommet nærmere på landsgennem‐
snittet end tidligere. Hillerød Kommune har i perioden haft den største stigning på 34 pct.
Greve Kommune har i 2010 det laveste udgiftsni‐
veau mens Høje‐Taastrup Kommune har det høje‐
ste.
Når kommunernes udgiftsniveauer sammenlignes
med et udgiftsbehov, beregnet ud fra en række
rammebetingelser, så har Hillerød og Høje‐
Taastrup kommuner et udgiftsniveau, der i stort set
hele perioden er større end det beregnede udgifts‐
behov tilsiger. Det modsatte er tilfældet for Greve
og Gentofte kommuner, som ligger væsentligt un‐
der det beregnede udgiftsbehov.
Udviklingen i udgiftsniveauet korrigeret for ud‐
gifts‐behov fra 2008 til 2012 viser, at Gladsaxe
Kommune, som den eneste, har et fald i det korri‐
gerede udgiftsniveau på 11 pct. De øvrige kommu‐
ner har et stigende korrigeret udgiftsbehov. Hille‐
rød Kommune har den største stigning i de korrige‐
rede udgiftsbehov med 35 pct.

Takstfinansierede institutioner:
Der er ikke korrigeret for de takstfi‐
nansierede institutioner. Officiel stati‐
stik – se f.eks. figur 7.1 og tabel 7.1 kan
derfor være ”kunstig” lavt. Når det
faktiske udgiftsniveau sammenlignes
med det beregnede udgiftsbehov, skal
der tages forbehold for driften af de
takstfinansierede institutioner.
Forkert afgrænsning af udgifter:
Gentofte Kommunes nøgletal for per‐
sonlig støtte er korrigeret inden sam‐
menligning, fordi der over en årrække
er registreret udgifter til genoptræning
under denne funktion.
Der er korrigeret for følgende udgifter:
2008: ‐2.053 kr. pr. 18‐64 årig
2009: ‐2.765 kr. pr. 18‐64 årig
2010: ‐2.578 kr. pr. 18‐64 årig
2011: ‐1.507 kr. pr. 18‐64 årig
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Om det beregnede udgiftsbehov i kommunerne er større eller mindre end landsgennemsnit‐
tet afhænger primært af, om den sociale tyngde er større eller mindre end landsgennemsnit‐
tet.
Den største forskel i rammebetingelserne mellem alle seks kommuner ses i antallet af handi‐
cappede og andelen af personer med grundskolen som den højeste fuldførte uddannelse.
Her ses bort fra beskatningsgrundlaget, som er den rammebetingelse hvor der er største
spredning og hvor Gentofte Kommune ligger væsentlig højere end de øvrige fem kommu‐
ner. Forklaringsgraden på ca. 25 pct. er imidlertid meget lav.
Ser man på sammensætningen af tilbud, er der forskelle i den foranstaltningspalet, som de
seks kommuner tilbyder voksne med særlige behov. Alle foranstaltninger og tilbud anven‐
des, men med relativ stor variation og sammensætning kommunerne imellem.
Udgifter til midlertidige og længerevarende botilbud, personlig støtte samt aktivitets‐ og
samværstilbud udgør de fire største tilbud til voksne med særlige behov. Udgiftstyngden i
kommunerne er størst for boligtilbud og lavest for beskæftigelses‐ og aktivitetstilbud.
Tabel 7.1 Oversigt over udgiftsniveau og udgiftsudvikling for området voksne med særli‐
ge behov

Kommune:

Udgiftsniveau i regnskab
2010 og udgiftsudvikling
i perioden 2008-2012
pr. 18 - 64 årig

Udgiftsniveau i regnskab 2010 og udgiftsudvikling i perioden 2008-2012 korrigeret
for udgiftsbehov pr. 18 - 64 årig

Udgiftsniveau Regnskab
2010

Beregnet
Udgiftsudvikling udgiftsbehov i perioden 2008- Regnskab
2012
2010

Afvigelse i
udgiftsniveau
korrigeret for
udgiftsbehov Regnskab
2010

Beløb/hele kr.:

Vækst/pct.:

Afvigelse/pct.:

Beløb/hele kr.:

Udgiftsudvikling korrigeret for udgiftsbehov
i perioden 2008-2012
Udgiftsvækst/pct.point:

Gentofte

6.838

20

8.652

-21

16

Gladsaxe

7.800

-10

8.126

-4

-11

Greve

5.673

24

8.067

-30

16

Helsingør

8.050

14

8.248

-2

13

Hillerød

9.082

34

7.399

23

35

Høje-Taastrup

9.747

7

8.701

12

8

Hele landet

7.592

-1

7.592

0

0

Tabellen opsummerer de overordnede tendenser for udgiftsniveau og udgiftsudvikling. I tabellen
venstre side viser farven hvilke kommuner der har det laveste (grøn) og højeste (rød) udgiftsniveau. I
tabellens højre side vises udgiftsniveauet når man korrigerer for udgiftsbehovet, og farven grøn viser
om kommunen har et udgiftsniveau på niveau/eller under sit beregnede udgiftsbehov. Rød farve
viser det modsatte.

7.3. Analyse

I dette afsnit ses der på udgifter til voksne med særlige behov, beregnet udgiftsbehov, udgif‐
ter fordelt på foranstaltninger og tilbud samt refusionsindtægter på området.
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7.3.1 Udvikling i udgiftsniveau
Figur 7.1 viser udviklingen i udgiftsniveau pr. 18‐64‐årig fra 2008 til 2012. De tre første år er
regnskabstal mens de to sidste er budgettal.
Figur 7.1 Udviklingen i udgiftsniveau pr. 18‐64‐årig (2012‐pl)

Kilde: Danmarks Statistik, REGK53, BUDK53, FOLK1
Der er foretaget korrektion af Gentofte Kommunes udgiftsniveau til genoptræning.

Alle kommuner, på nær Gladsaxe Kommune, har i perioden fra 2008‐2010 haft stigende ud‐
gifter til voksne med særlige behov. I overgangen fra regnskab 2010 til budgettet for 2011
forventes Gentofte, Gladsaxe og Greve kommuner at have en stigning i udgifterne mens Hel‐
singør, Hillerød og Høje‐Taastrup kommuner forventer faldende udgifter.
Sammenholdt hermed ses at udviklingen i udgiftsniveauet på landsplan forventes jævnt fal‐
dende fra 2010‐2012. Ses der på udviklingen mellem de enkelte år findes det største fald i
Høje‐Taastrup Kommune med 20 pct. fra 2010 til 2011, mens Hillerød Kommune har den
største stigning med 23 pct. fra 2009 til 2010.
Greve Kommune ligger i alle årene under de gennemsnitlige udgifter for hele landet, men
med et stigende udgiftsniveau på 24 pct. fra 2008 til 2012 kommet nærmere på landsgennem‐
snittet end tidligere. Hillerød Kommune har den største stigning på 34 pct.
Udgiftsniveauet kan sammenlignes med et beregnet udgiftsbehov, for at konstatere om ni‐
veauet ligger højere, på eller under det gennemsnitlige landsniveau, når det korrigeres for
udvalgte rammebetingelser.
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7.3.2 Sammenligning af beregnet og faktisk udgiftsniveau
Tabel 7.1 viser udgifterne på området voksne med særlige behov pr. 18 – 64‐årig i regnskab
2010 og et beregnet udgiftsbehov, som afhænger af en række rammebetingelser, der har be‐
tydning for udgiftsniveauet.
Tabel 7.2 Udgiftsniveau pr. 18 – 64‐årig – Regnskab 2010 (pl 2010)
Udgiftsniveau pr.
18-64 årig

Beregnet udgiftsbehov pr. 18-64
årig

Mer/mindre-udgift
pr. 18-64 årig

Afvigelser i
pct.

Gladsaxe
Greve
Helsingør
Hillerød
Høje-Taastrup

6.838
7.800
5.673
8.050
9.082
9.747

8.652
8.126
8.067
8.248
7.399
8.701

-1.814
-326
-2.393
-199
1.682
1.046

-21
-4
-30
-2
23
12

Landsgennemsnit

7.592

7.592

0

0

Gentofte

Kilde: KL, 2011, Benchmarkværktøj for sociale udgifter vedr. udsatte børn og unge; Danmarks Stati‐
stik, REGK31, BEF1A07, FOLK1, FRKM110
Der er foretaget korrektion af Gentofte Kommunes udgiftsniveau til genoptræning.

Læses tabellen lodret viser den, at udgiftsniveauet varierer noget mellem kommunerne. Gre‐
ve Kommune har det laveste udgiftsniveau pr. 18‐64 årig på 5.673 kr. mens Høje‐Taastrup
Kommune har det højeste udgiftsniveau med 9.747 kr., en forskel på 4.074 kr. eller knap 72
pct. i forhold til Greve Kommunes niveau. Alle kommuner på nær Greve Kommune har et
højere udgiftsniveau end landsgennemsnittet. Det beregnede udgiftsbehov pr. 18‐64 årig til
voksne med særlige behov varierer derimod ikke meget i de seks kommuner. Hillerød
Kommune har det laveste beregnede udgiftsbehov på 7.399 kr., mens Høje‐Taastrup Kom‐
mune har det højeste på 8.701 kr. Alle kommuner, på nær Hillerød Kommune, ligger over
det gennemsnitlige beregnede udgiftsbehov for hele landet.
Læses tabellen vandret, illustrerer den, at Hillerød og Høje‐Taastrup kommuner har et højere
udgiftsniveau til voksne med særlige behov end det beregnede udgiftsbehov tilsiger med
afvigelser på henholdsvis 23 og 12 pct. Omvendt er udgiftsniveauet for Gentofte, Gladsaxe,
Greve og Helsingør kommuner lavere end det beregnede udgiftsbehov. Gentofte og Greve
kommuner ligger væsentlig lavere med et udgiftsniveau der ligger henholdsvis 21 og 30 pct.
under det beregnede udgiftsbehov.
Udviklingen i kommunernes udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov for perioden 2008‐
2012 illustreres i figur 7.2 nedenfor. Ligger indeks over 100 så overstiger udgiftsniveauet det
beregnede udgiftsbehov og modsat.
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Figur 7.2 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov (indeks)

Kilde: KL 2011, benchmarkværktøj for sociale udgifter vedr. voksne med særlige behov; Danmarks
Statistik, REG31, BEF1A07, FOLK1
Der er foretaget korrektion af Gentofte Kommunes udgiftsniveau til genoptræning.

Hillerød Kommunes udgiftsniveau er i stort set hele perioden større end det beregnede ud‐
giftsbehov tilsiger. Det modsatte er tilfældet for Greve og Gentofte kommuner. Helsingør og
Høje‐Taastrup kommuner krydser i 2012 landsgennemsnittet, så de kommer over indeks 100.
Udviklingen i udgiftsniveauet korrigeret for udgiftsbehov fra regnskab 2008 til budget 2012
viser, at Gladsaxe Kommune, som den eneste har et fald i det korrigerede udgiftsniveau,
svarende til 11 procentpoint. De øvrige kommuner har stigende udgiftsbehov. Greve og Gen‐
tofte kommuner har i perioden et udgiftsbehov som stiger med 16 procentpoint. Hillerød
Kommune har dog den største stigning på hele 35 procentpoint.

7.3.3 Forskelle i rammebetingelser/udgiftsbehov
Udgifterne på området for voksne med særlige behov påvirkes af følgende rammebetingel‐
ser, som forklarer i alt ca. 25 pct. af forskellene i kommunernes udgifter på området:






Kommunal medfinansiering på sundhedsområdet pr. 1000 18‐64‐årig i 2008 ‐ sam‐
menhængen er positiv. Det betyder, at jo større den kommunale medfinansiering på
sundhedsområdet er, jo større er nettodriftsudgifterne til voksenhandicapområdet.
Antal handicappede pr. 1000 18‐64‐årig – sammenhængen er positiv.
Andel personer mellem 18‐64 år hvor grundskole er den højeste fuldførte uddannelse
– sammenhængen er positiv
Beskatningsgrundlag pr. indbygger – sammenhængen er positiv.
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Figur 7.3 Rammebetingelser for de seks kommuner (indeks)

Kilde: KL 2011, benchmarkværktøj for sociale udgifter vedr. voksne med særlige behov; ECO tabeller
2011: Tabel 1.50, 3,10, 9.71; Danmarks Statistik KRHFU1.

Figur 7.3 viser rammebetingelserne for de seks kommuner.
I forhold til den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet ligger alle kommuner i
intervallet mellem 2 og 17 pct. over gennemsnittet for hele landet. Greve Kommune ligger
lavest mens Helsingør Kommune ligger højst.
Gladsaxe og Høje‐Taastrup kommuners andel af handicappede pr. 1.000 18‐64‐årig ligger
over landsgennemsnittet. Greve og Helsingør kommuner ligger på samme niveau som gen‐
nemsnittet for hele landet, mens Gentofte og Hillerød kommuner ligger under landsgennem‐
snittet.
Der er stor forskel mellem kommunerne på andelen af personer med grundskolen som den
højeste fuldførte uddannelse. Gentofte Kommune har den laveste andel og ligger 40 pct. un‐
der gennemsnittet for hele landet, mens Høje‐Taastrup Kommune har den højeste andel med
12 pct. over landsgennemsnittet.
I alle kommuner ligger beskatningsgrundlaget højere end landsgennemsnittet. Gentofte
Kommune ligger væsentlig højere end de øvrige kommuner.
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7.3.4 Udmøntning af udgifts‐ og serviceniveau
Der er stor forskel på, hvordan kommunerne prioriterer ressourcerne på voksenområdet. Det
kommer bl.a. til udtryk ved den måde kommunerne anvender forskellige tilbud på. Figur 7.4
nedenfor viser sammensætningen af nettodriftsudgifterne på området pr. 18‐64‐årig.

Figur 7.4 Udgift pr. 18–64‐årig pr. foranstaltningstype – Regnskab 2010

Kilde: KL 2011, benchmarkværktøj for sociale udgifter vedr. voksne med særlige behov
Note: Nettodriftsudgifterne er ekskl. refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager og tjeneste‐
mandspension. Der er foretaget korrektion af Gentofte Kommunes udgiftsniveau til genoptræning.

Samlet set er udgiftsniveauet for tilbud til voksne med særlige behov størst i Høje‐Taastrup
Kommune og mindst i Greve Kommune (jf. også tabel 7.2).
Fælles for alle kommunerne er botilbud det dyreste tilbud. Udgiften hertil pr. 18‐64 årig va‐
rierer mellem 4.579 kr. i Høje‐Taastrup Kommune og 2.552 kr. i Gentofte Kommune. Høje‐
Taastrup og Helsingør kommuner ligger over landsgennemsnittet for botilbud på 3.748 kr.
mens de øvrige fire kommuner ligger under.
Ud over bostøtte og personlig støtte tilbyder kommunerne også beskæftigelses‐ og aktivitets‐
tilbud. Beskæftigelses‐ og aktivitetstilbud gives efter servicelovens § 104 til personer, som på
grund af betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer har brug for støtte til
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opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Her er tale om
en form for fritidstilbud, hvor modtagerne kan komme en eller flere dage om ugen.
En del af tilbuddene er åbne tilbud, der ikke visiteres til, ofte rettet mod konkrete målgrup‐
per, fx udviklingshæmmede eller sindslidende. Lovgivningen har ingen aldersgrænse for
denne type tilbud.
Udgifterne til beskæftigelses‐ og aktivitetstilbud ligger i Gentofte og Greve kommuner med
henholdsvis 844 kr. og 728 kr. under landsgennemsnittet på 1.008 kr. Udgifterne i de øvrige
fire kommuner ligger over landsgennemsnittet hvor Høje‐Taastrup Kommune har de højeste
udgifter hertil på 1.430 kr. pr. 18‐64 årig.
Endelig er der udgifter til hjælpemidler, alkohol‐ og misbrugsbehandling samt hjælper‐ og
ledsageordninger. Udgifter til disse øvrige tilbud pr. 18‐64 årig ligger mellem 2.732 kr. for
Høje‐Taastrup Kommune og 1.409 kr. for Greve Kommune. Gennemsnittet for hele landet er
på 1.605 kr. En årsag til at Høje‐Taastrup Kommune ligger højt er, at udgiften pr. 18‐64 årig
til hjælpemidler og rådgivning er knap 800 kr. højere end gennemsnittet for sammenlig‐
ningskommunerne.
Alle foranstaltninger og tilbud anvendes i kommunerne, men med relativ stor variation og
sammensætning.
Personlig støtte og botilbud pr. 18 – 64‐årig
Som det fremgår af figur 7.4, udgør udgifter til botilbud og personlig støtte den største andel
af udgifterne i alle kommuner.
Udgifterne til personlig støtte er relevant at sammenholde med udgifterne til midlertidige
botilbud og længerevarende botilbud. Det skyldes, at mange kommuner tilbyder personlig
støtte til borgere i almene boliger frem for et botilbud, og at anvendelsen af de tre former for
botilbud og støtte overlapper hinanden, og er afhængig af, hvornår botilbuddet er opført, og
hvem der har opført boligerne.
Boformerne for voksne med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne har ændret sig markant
over de seneste år. Flere og flere bor i lejligheder med tilknyttet bostøtte og en række bolig‐
tilbud ombygges til boliger efter almenboligloven, hvor hjælpen skal konteres som personlig
støtte, og boligselskaber opfører boliger specielt til målgruppen, hvor der ydes støtte, som
ligner den, der bliver givet under ophold i botilbud. Der har derfor gennem de senere år væ‐
ret en stigning i antallet af sager vedrørende støtte i eget hjem.
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Figur 7.5 Sammensætning af nettodriftsudgifter pr. 18‐64‐årig til personlig støtte samt
midlertidige og længerevarende botilbud – Regnskab 2010

Kilde: KL 2011, benchmarkværktøj for sociale udgifter vedr. voksne med særlige behov
Note: Nettodriftsudgifterne er ekskl. refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager og tjeneste‐
mandspension
Der er foretaget korrektion af Gentofte Kommunes udgiftsniveau til genoptræning.

Figur 7.5 viser kommunernes sammensætning af de to typer botilbud og personlige støtte,
som tilbydes voksne med særlige behov. Hillerød og Gentofte kommuner har forholdsmæs‐
sigt de største udgifter til personlig støtte og anvender henholdsvis 45 og 37 pct. af udgifter‐
ne hertil. Helsingør og Høje‐Taastrup kommuner anvender forholdsmæssigt de mindste ud‐
gifter til personlig støtte, med henholdsvis 11 og 15 pct.

Figur 7.6 Samlede nettodriftsudgifter til personlig støtte samt midlertidige og længereva‐
rende botilbud pr. 18‐64‐årig ‐ Regnskab 2010

Kilde: KL 2011, benchmarkværktøj for sociale udgifter vedr. voksne med særlige behov
Note: Nettodriftsudgifterne (NDU) er ekskl. refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager og tje‐
nestemandspension. Der er foretaget korrektion af Gentofte Kommunes udgiftsniveau til genoptræ‐
ning.
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De kommunale botilbud til midlertidig ophold retter sig mod personer med nedsat fysisk og
psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Helsingør Kommune har
de største udgifter med 1.805 kr. mens Gentofte Kommune har de mindste udgifter med 652
kr. pr. 18‐64 årig. Hillerød og Høje‐Taastrup kommuner ligger på niveau med landsgennem‐
snittet.
De kommunale botilbud til længerevarende ophold retter sig mod personer med nedsat fy‐
sisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Høje‐Taastrup
Kommune har de største udgifter hertil med 3.157 kr. mens Greve Kommune har de laveste
udgifter med 1.739 kr. pr. 18‐64 årig. Gladsaxe og Helsingør kommuner ligger på niveau
med landsgennemsnittet på 2.434 kr.
Udgifterne til personlig støtte viser en relativ stor spredning mellem kommunerne. Hillerød
Kommune bruger 2.789 kr. mens Helsingør Kommune anvender 565 kr. pr. 18‐64 årig. Gen‐
tofte, Gladsaxe og Hillerød kommuner ligger over landsgennemsnittet mens Greve, Helsin‐
gør og Høje‐Taastrup kommuner ligger under landsgennemsnittet på 1.165 kr.
Refusionsindtægter:
Figur 7.11 nedenfor viser indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre en‐
keltsager på voksenområdet for såvel budget og regnskab 2010 og budget 2011. De faktiske
indtægter i regnskab 2010 kan således holdes op mod de budgetterede udgifter for samme
år.
Figur 7.7 Refusionsindtægter vedrørende særligt dyre enkeltsager pr. 18 – 64‐årig (pl
2010)

Kilde: KL 2011, benchmarkværktøj for sociale udgifter vedr. voksne med særlige behov
Note: refusionsindtægter i budget 2011 er i 2010‐priser med henblik på at lette en sammenligning med
budget 2010.
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Kommunernes budgetterede indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre
enkeltsager pr. 18 – 64‐årig på området voksne med særlige behov varierer mellem 210 kr. i
Gentofte Kommune og 417 kr. i Hillerød Kommune. Landsgennemsnittet ligger på 331 kr.
pr. 18‐64 årig.
Afvigelsen for de seks kommuner mellem budget og
regnskab i 2010 ligger mellem 5,7 pct. i Høje‐
Taastrup Kommune og 32,3 pct. i Gladsaxe Kom‐
mune.
Kommunernes niveauer for refusionsindtægter
vedr. særligt dyre enkeltsager afspejler, at kommu‐
nerne enten benytter forskellige metoder til at kort‐
lægge og identificere borgere, som er refusionsberet‐
tigede efter ordningen, og/eller har et forskelligt
antal sager (opgjort i forhold til de samlede udgif‐
ter), som er dyre nok til at kunne udløse refusion.
Det er ikke muligt at vurdere hvad der er årsag til
de forskellige niveauer.

Refusion særligt dyre enkeltsager:
Den centrale refusionsordning omfat‐
ter udgifter, som afholdes af kommu‐
nen efter lov om social service, bortset
fra udgifter til dag‐ og klubtilbud efter
§§ 20 og 33 i lov om social service.
Fra 2009 indtræder statsrefusionen på
25 pct. ved 0,6 mio. kr. årligt og 50 pct.
ved 1,2 mio. kr. årligt. Beløbet regule‐
res herefter årligt med satsregulerings‐
procenten.
I 2010 ligger refusionsgrænserne, så
der indtræder statsrefusion på 25 pct.
ved 0,8 mio. kr. årligt og på 50 pct. ved
1,5 mio. kr. årligt.

7.3.5 Andre forhold
I forhold til nøgletalsrapporter skrevet før 2011 er afgrænsningen af udgiftsområder, der
indgår i nøgletallene, ændret. Det er fra indeværende rapport KL´s benchmarkværktøj, som
er datakilden til kapitlet.
I forhold til specialrapporten for Voksne med særlige behov fra 2010 er der i denne nøgle‐
talsrapport taget udgangspunkt i andre rammebetingelser. De medtagne rammebetingelser
svarere til dem der indgår i KL´s benchmarkværktøj, som nøgletallene i dette kapitel er hen‐
tet fra.
Gentofte kommune har konteret udgifter til genoptræning på dette område i 2010. Det bety‐
der at udgifter til personlig støtte er reduceret med 2.578 kr. således at udgifterne til person‐
lig støtte er på 1.517 kr. pr. 18 – 64‐årig i 2010. Denne konteringspraksis er ligeledes gælden‐
de for årene 2008, 2009 og i budget 2011. Udgifterne i disse år er således korrigeret med hen‐
holdsvis 2.053 kr., 2.765 kr. samt 1.507 kr. pr. 18‐64 årig i hvert af årene.
I 2009 har Helsingør ligeledes haft en forkert afgrænsning af udgifter, hvilket indebar, at var
registreret 469 kr. for lidt til personlig støtte pr. 18‐64 årig i 2009. Tabellerne er imidlertid
ikke korrigeret for denne fejl fordi den er relativ lille og begrænset til et enkelt år i forhold til
korrektionen af Gentoftes beløb.
Officiel statistik på kommunernes faktiske udgiftsniveau – se. f.eks. figur 7.1 og tabel 7.1
ovenfor ‐ kan være ”kunstigt” lavt. Når det faktiske udgiftsniveau sammenlignes med det
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beregnede udgiftsbehov, skal der tages forbehold for driften af takstfinansierede institutio‐
ner. Det gælder opgørelser og sammenligninger baseret på opgørelser fra Danmarks Stati‐
stik, ECO nøgletal og Økonomi‐ og Indenrigsministeriets Nøgletal.
På grund af gældende konteringsregler vil kommuner med takstfinansierede institutioner
nemlig få nedbragt deres udgiftsniveau kunstigt, da alle kommunens takstindtægter ved
drift af institutionerne skal konteres på området, mens dele af udgiften ved drift af instituti‐
onerne (f.eks. løn til centralt ansat administrativt personale og udgifter til tjenestemandspen‐
sioner) afholdes udenfor området. Især Gentofte og Gladsaxe kommuner har overtaget man‐
ge af disse institutioner efter kommunalreformen.
I 2008 skulle hverken overhead, afskrivninger og forrentning samt bidrag til tjenestemands‐
pension udgiftsføres på de enkelte institutioner. Dette betyder, at for 2008 vil takstfinansie‐
rede institutioner på de relevante funktioner udvise et teknisk overskud, hvilket gør at tallet
ikke siger noget om kommunens faktiske udgifter til området. Fra 2009 skal overhead ud‐
giftsføres på de relevante funktioner på de enkelte institutioner, hvilket stadig ikke gælder
afskrivninger og forrentning samt bidrag til tjenestemandspensioner. Hermed er problemet
blevet mindre, men udtræk på de relevante funktioner for en taksfinansieret institution vil
stadig udvise et teknisk overskud og hermed forvrænge tal vedr. kommunens reelle udgifter
på en given funktion.
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8. Ældreområdet
8.1. Indledning
I dette afsnit belyses ældreområdet. Udgiftsområdet omfatter ældre‐ og plejeboliger, hjem‐
mepleje, hjemmesygepleje, hjælpemidler, forebyggelse m.m. på ældreområdet samt udgifter
til handicappede.
8.2. Sammenfatning og konklusioner
Når der ses på de samlede udgifter til ældreområdet opgjort pr. 65+‐årig, har Gentofte
Kommune det højeste udgiftsniveau i perioden regnskab 2008 til budget 2012, mens Greve
Kommune har det laveste udgiftsniveau. Benchmarkkommunerne har et faldende udgiftsni‐
veau fra regnskab 2008 til budget 2012.
Når kommunernes udgiftsniveauer sammenlignes med et udgiftsbehov, beregnet ud fra en
række rammebetingelser for regnskab 2010, så har Gentofte Kommune den største merudgift
og bruger ca. 8 pct. mere pr. 65+‐årig, end det beregnede udgiftsbehov tilsiger. Greve Kom‐
mune har den største mindreudgift og bruger ca. 9 pct. mindre pr. 65+‐årig, end det bereg‐
nede udgiftsbehov tilsiger.
Hvad angår udviklingen i kommunernes udgiftsniveau i forhold til det beregnede udgifts‐
behov i perioden fra regnskab 2008 til budget 2012, så har Gentofte, Gladsaxe og Hillerød
kommuner udgiftsniveauer højere end deres beregnede udgiftsbehov i hele perioden. Hel‐
singør Kommune har i hele perioden et udgiftsniveau lavere end det beregnede udgiftsbe‐
hov. Gladsaxe og Helsingør kommuner har som de eneste af becnhmarkkommunerne sti‐
gende korrigerede udgiftsniveauer når regnskab 2008 sammenlignes med budget 2012.
Kommunernes udgiftsniveauer afhænger bl.a. af, hvor mange borgere, der modtager hjem‐
mehjælp (dækningsgrad), og hvor mange timer de modtager. For de 65 – 79‐årige har Høje‐
Taastrup Kommune den højeste dækningsgrad, mens Hillerød Kommune har den laveste.
Greve Kommune visiterer i gennemsnit flest timer pr. modtager. For de 80+‐årige har Greve
Kommune den højeste dækningsgrad, mens Gladsaxe Kommune har den laveste. Greve
Kommune visiterer flest timer pr. modtager.
Når fordelingen af de forskellige ydelsestyper på hjemmehjælpsområdet (praktisk hjælp og
personlig pleje hhv. hverdage og øvrig tid) sammenlignes, adskiller Høje‐Taastrup Kommu‐
ne sig fra de øvrige benchmarkkommuner og landsgennemsnittet ved at have en forholdsvis
stor andel modtagere af hjemmehjælp, der kun modtager personlig pleje.
Hillerød Kommune har de højeste timepriser til afregning af private leverandører for person‐
lig pleje på både hverdage og på øvrig tid, mens henholdsvis Gentofte og Helsingør kom‐
muner har de laveste. Hvad angår praktisk hjælp har Helsingør Kommune den højeste time‐
pris, mens Hillerød Kommune har den laveste.
På plejeboligområdet har Høje‐Taastrup Kommune den laveste dækningsgrad for de 65 – 79‐
årige, mens Gladsaxe Kommune har den højeste. Gentofte Kommune har den højeste dæk‐
ningsgrad for de 80+ årige, mens Helsingør Kommune har den laveste.
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Opsummeret ser de overordnede nøgletal for udgiftsniveauet for regnskab 2010 og udgifts‐
udviklingen for perioden 2008‐2012 for ældreområdet således ud:
Tabel 8.1 Oversigt over udgiftsniveau og udgiftsudvikling på ældreområdet (Udgift pr.
65+ årig)
Kommune:

Udgiftsniveau i regnskab
2010 og udgiftsudvikling i
perioden 2008-2012 pr. modtager/enhed

Udgiftsniveau i regnskab 2010 og udgiftsudvikling i perioden 2008-2012 korrigeret for udgiftsbehov pr. modtager/enhed

Udgiftsniveau Regnskab 2010

Udgiftsudvikling i
perioden 20082012

Beregnet udgiftsbehov - Regnskab
2010

Afvigelse i udgiftsniveau korrigeret
for udgiftsbehov Regnskab 2010

Beløb/ kr.:

Vækst/pct.:

Beløb/ kr.:

Afvigelse/pct.:

Udgiftsudvikling
korrigeret for
udgiftsbehov i
perioden 20082012
Udgiftsvækst/
procentpoint:

Gentofte

69.717

-16

64.004

8

-10

Gladsaxe

61.328

-5

58.314

5

3

Greve

41.842

-21

45.454

-9

-16

Helsingør

49.417

-6

52.244

-6

1

Hillerød

54.291

-10

51.524

5

-4

HøjeTaastrup
Hele landet

47.714

-13

49.348

-3

-7

53.982

-7

53.982

0

0

Tabellen opsummerer de overordnede tendenser for udgiftsniveau og udgiftsudvikling. I tabellen
venstre side viser farven hvilke kommuner der har det laveste (grøn) og højeste (rød) udgiftsniveau. I
tabellens højre side vises udgiftsniveauet når man korrigerer for udgiftsbehovet, og farven grøn viser
om kommunen har et udgiftsniveau på niveau/eller under sit beregnede udgiftsbehov. Rød farve
viser det modsatte.

8.3. Analyse
I dette afsnit analyseres udgifterne til ældreområdet, beregnet udgiftsbehov, rammebetingel‐
ser, fordeling af modtagere på forskellige ydelsestyper, de private leverandørers andel,
timepriser på fritvalgsområdet, dækningsgrader og gennemsnitlig ventetid for plejeboliger.

8.3.1 Udvikling i udgiftsniveau
Figur 8.1 viser udviklingen i udgiftsniveauet pr. 65‐årig fra 2008 til 2012. De første tre år er
regnskabstal, mens de sidste to år er budgettal.
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Figur 8.1. Udviklingen i udgiftsniveau pr. 65+‐årig (pl 2012)

Kilde: ECO‐nøgletal, 2008‐2012, tabel 7.10 og 7.11. Statistikbanken, tabel BEF1A07.

Gentofte Kommune har over hele perioden de højeste udgifter pr 65+‐årig efterfulgt af Glad‐
saxe og Hillerød kommuner. Greve Kommune har de laveste udgifter i hele perioden efter‐
fulgt af Høje‐Taastrup og Helsingør kommuner, og alle tre kommuner ligger under lands‐
gennemsnittet. Kommunernes udgifter har en faldende tendens hen over perioden.
Det relativt kraftige fald i Gentofte Kommunes udgifter fra regnskab 2010 til budget 2011
skyldes primært, at der er omplaceret 39,1 mio. kr. fra ældreområdet til sundhedsområdet.

8.3.2 Sammenligning af beregnet og faktisk udgiftsniveau
Kommunernes udgiftsniveauer afhænger bl.a. af de rammebetingelser, som den enkelte
kommune er underlagt. Tabel 8.1 herunder viser det faktiske udgiftsniveau i 2010 samt et
udgiftsbehov, der er beregnet ud fra en række rammebetingelser.
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Tabel 8.2. Udgiftsniveau pr. 65+‐årig, 2010 (pl 2010)
Udgiftsniveau pr.
65+-årig

Beregnet udgiftsbehov pr.
65+-årig

Gentofte

69.717

64.004

5.713

8

Gladsaxe

61.328

58.314

3.014

5

Greve

41.842

45.454

-3.612

-9

Helsingør

49.417

52.244

-2.827

-6

Hillerød

54.291

51.524

2.766

5

Høje-Taastrup

47.714

49.348

-1.634

-3

53.982

0

0

Landsgennemsnit
53.982
Kilde: ECO nøgletal 2011, regnskab 2010, tabel 7.11.

Beregnet Afvigelse
mer/mindreudgift
i pct.

Læses tabel 8.1 lodret så fremgår det, at udgiftsniveauet pr. 65+‐årig for halvdelen af bench‐
markkommunerne er højere end landsgennemsnittet, og at to kommuner har et beregnet
udgiftsbehov højere end landsgennemsnittet. Læses tabellen vandret fremgår det, at Gentof‐
te Kommune har den største merudgift ift. det beregnede udgiftsbehov og bruger ca. 5.700
kr. – eller 8 pct. ‐ mere pr. 65+‐årig, end det beregnede udgiftsbehovet tilsiger. Greve Kom‐
mune har omvendt den største mindreudgift i forhold til det beregnede udgiftsbehov og
bruger ca. 3.600 kr. – eller 9 pct. ‐ mindre pr. 65+‐årig, end det beregnede udgiftsbehovet til‐
siger.
Udviklingen i kommunernes udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov for perioden 2008‐
2012 illustreres i figur 8.2 nedenfor. Ligger indeks over 100 så overstiger udgiftsniveauet det
beregnede udgiftsbehov og modsat. Værdierne for hver enkelt kommune er afhængig af
landsgennemsnittet. Det vil sige, at en kommune eksempelvis kan opleve en stigning fra et
år til et andet selvom udgiftsniveauet målt i kr. er faldende for samme periode, hvis land‐
gennemsnittet oplever et endnu større fald.
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Figur 8.2 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov pr. 65+‐årig (indeks)

Kilde: ECO‐nøgletal, 2008‐2012, tabel 7.10 og 7.11. Statistikbanken, tabel BEF1A07.

Helsingør Kommune har i hele perioden et korrigeret udgiftsniveau mindre end 100 ‐ det vil
sige et udgiftsniveau under det beregnede udgiftsbehov. Omvendt har Gentofte, Gladsaxe
og Hillerød kommuner alle korrigerede udgiftsniveauer større end indeks 100 i hele perio‐
den. Gladsaxe og Helsingør har som de eneste af benchmarkkommunerne stigende korrige‐
rede udgiftsniveauer, når regnskab 2008 sammenlignes med budget 2012.

8.3.3 Forskelle i rammebetingelser/udgiftsbehov
Udgifterne på ældreområdet påvirkes af følgende rammebetingelser (i parentes er anført
hvor meget de vægter):





Andel enlige ældre: Udgiftsbehovet øges desto større andelen af enlige ældre er
(vægter 28 %).
Aldersbetinget plejehjemshyppighed: Den aldersbetingede plejehjemshyppighed vi‐
ser hvor stor en andel af de ældre i kommunen, der ville være indskrevet på pleje‐
hjem, såfremt indskrivningsfrekvensen var som gennemsnittet i hele landet. Den er et
udtryk for at jo ældre befolkningen er, desto større er udgiftsbehovet til ældreområ‐
det (vægter 57 %).
Beregnet rejsetid pr. indbygger: Jo større afstand der er mellem borgernes hjem, desto
mere af personalets tid bruges på transport. Dette medvirker til et højere udgiftsbe‐
hov (vægter 16 %).
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Rammebetingelserne forklarer cirka 54 procent af forskellene i kommunernes nettodriftsud‐
gifter på ældreområdet. Rammebetingelser for de enkelte kommuner fremgår af nedenstå‐
ende figur 8.3.
Figur 8.3 Rammebetingelser for de seks kommuner (indeks)

Kilde: ECO nøgletal 2011, tabel 1.50 og 7.18. Indeks 100 = landsgennemsnit.

Når det beregnede udgiftsbehov i Gentofte og Gladsaxe kommuner jf. tabel 8.1 er større end
landsgennemsnittet, skyldes det en høj andel af enlige ældre, og at der er en relativt højt al‐
dersbetinget plejebolighyppighed. Omvendt ligger Greve, Hillerød og Høje‐Taastrup kom‐
muner lavere end landsgennemsnittet på alle rammebetingelserne, hvilket giver sig udslag i
lave udgiftsbehov. For den beregnede rejsetid, der indgår med 16 pct. i det beregnede ud‐
giftsbehov, ligger Hillerød Kommune markant højere end de øvrige kommuner, men dog
stadig under landsgennemsnittet.
Rammebetingelsen aldersbetinget plejehjemshyppighed har som nævnt den største betydning for
udgiftsbehovet, og den er udtryk for, at en kommunes udgiftsbehov afhænger af aldersfor‐
delingen blandt de 65+‐årige. Dette er uddybet i nedenstående figur 8.4, der viser den al‐
dersmæssige fordeling af de 65+‐årige.
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Figur 8.4 Den aldersmæssige fordeling af de 65+‐årige, 2011

Kilde: Danmarks Statistik, tabel FOLK1

Høje‐Taastrup og særligt Greve Kommune skiller sig ud ved, at de 65‐69‐årige udgør en stor
andel af de 65+‐årige, og at de 80‐89‐årige samt 90+‐årige omvendt kun udgør en relativt lille
andel. Det omvendte billede gør sig gældende for Gladsaxe og især Gentofte kommuner, der
har en relativt stor andel af 90+‐årige og mindre andel 65‐69‐årige. Helsingør og Hillerød
kommuners aldersmæssige fordeling af de 65+‐årige ligger nogenlunde midt imellem de
andre kommuners og svarer omtrent til landsgennemsnittet. Den aldersmæssige fordeling af
de 65+‐årige tilsiger altså et lavt udgiftsbehov i Høje‐Taastrup og Greve kommuner, og et
højt udgiftsbehov i Gentofte og Gladsaxe kommuner.

8.3.4 Udmøntning af udgifts‐ og serviceniveau
Der er forskellige ydelser på ældreområdet, og ud over de enkelte kommuners rammebetin‐
gelser påvirkes udgifterne af forskelle i de politiske prioriteringer. Høje dækningsgrader –
det vil sige andelen af ældre der modtager ydelser – kan give sig udslag i høje udgifter. Ud‐
giftsniveauet vil dog også afhænge af omfanget af ydelser (antal timers hjemmehjælp mv.)
der i gennemsnit leveres til den enkelte modtager. Hertil kommer forskelle i produktiviteten.
Figur 8.5 viser dækningsgraden i hjemmeplejen for henholdsvis 65‐79‐årige og 80+‐årige.
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Figur 8.5 Dækningsgrader i hjemmeplejen (frit valg) for aldersgruppen 65‐79‐årige og 80+‐
årige i 2010

Kilde: Danmarks Statistik, tabel BEF1A07, AED06.

Dækningsgraden for de 65‐79‐årige varierer fra 6,4 pct. i Hillerød Kommune til 9 pct. i Høje‐
Taastrup Kommune, hvilket skal holdes op imod et landsgennemsnit på 8 pct. Dæknings‐
graden er altså ca. en halv gang højere i Høje‐Taastrup Kommune end i Hillerød Kommune.
Alle kommunerne på nær Høje‐Taastrup Kommune ligger under landsgennemsnittet for de
65‐79‐årige.
For de 80+‐årige har Gladsaxe Kommune den laveste dækningsgrad på 32 pct., mens Greve
og Høje‐Taastrup kommuner har de højeste med hhv. 47 og 45 pct. og ligger over landsgen‐
nemsnittet på 41 pct. som de eneste af benchmarkkommunerne.
Figur 8.6 nedenfor viser det gennemsnitlige antal visiterede timers hjemmehjælp pr. modta‐
ger pr. uge.
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Figur 8.6 Gennemsnitlige timer til hjemmehjælp pr. modtager pr. uge i 2010 (frit valg)

Kilde: Danmarks statistik, tabel FOLK1, AED021 (vægtet gennemsnit).

For aldersgruppen 65‐79‐årige ligger Greve Kommune højest med 4,2 visiterede timer i gen‐
nemsnit pr. uge. Høje‐Taastrup Kommune visiterer med 3,2 timer det laveste antal timer pr.
uge. Det er værd at bemærke, at alle kommuner på nær Høje‐Taastrup visiterer flere timer
end landsgennemsnittet.
For aldersgruppen 80+‐årige skiller Greve Kommune sig ud ved at visitere markant flere
timer end de øvrige kommuner med 6,6 timer pr. uge. Høje‐Taastrup Kommune visiterer
færrest timer med 3,9 timer pr. uge. Alle benchmarkkommunerne visiterer flere timer end
landsgennemsnittet.
Sammenlignes figurerne 8.5 og 8.6, så fremgår det, at Høje‐Taastrup Kommune har den høje‐
ste dækningsgrad for de 65‐79‐årige men visiterer det laveste antal timer pr. uge. For alders‐
gruppen 80+‐årige har Greve Kommune både den højeste dækningsgrad og flest visiterede
timer pr. uge.
Hjemmehjælpsydelserne kan overordnet set opdeles i henholdsvis praktisk hjælp (rengøring
mv.) og personlig pleje, hvor sidstnævnte typisk gives til de borgere med det største behov
for hjælp. Personlig pleje er den dyreste ydelse at levere, da den typisk kræver et højere ud‐
dannelsesniveau hos medarbejderne og også leveres aften og nat, i weekender og på hellig‐
dage. Figur 8.7 viser fordelingen af modtagere af hjemmehjælp på de forskellige ydelsesty‐
per.
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Figur 8.7 Fordeling af modtagere af hjemmehjælp (frit valg) på forskellige ydelser, 2010

Kilde: Danmarks statistik, tabel AED06
Høje‐Taastrup Kommune har med ca. 42 pct. den laveste andel modtagere, der kun modta‐
ger praktisk hjælp og omvendt den højeste andel, der kun modtager personlig pleje med 22
pct. Omvendt har Gentofte Kommune med 57 pct. den højeste andel modtagere, der kun
modtager praktisk hjælp, og med 6 pct. den laveste andel der kun modtager personlig pleje.
Benchmarkkommunerne ligger forholdsvis ens omkring landsgennemsnittet på ca. 40 pct.
hvad angår andelen af modtagere, der både modtager praktisk hjælp og personlig pleje.
På hjemmehjælpsområdet skal kommunerne vælge imellem at sende hele området i udbud
eller tilbyde borgerne frit valg efter den såkaldte godkendelsesmodel. Alle benchmarkkom‐
muner har valgt godkendelsesmodellen. Det betyder, at alle borgere, der er visiteret til
hjemmehjælp (med undtagelse af borgere i plejeboliger med døgndækning), frit kan vælge
imellem kommunen eller en af de private leverandører, som kommunens myndighedsfunk‐
tion har godkendt. Figur 8.8 viser andelen af borgere, der har valgt en privat leverandør.
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Figur 8.8 Andel modtagere af hjemmehjælp (frit valg) der benytter privat leverandør

Kilde: Danmarks statistik, tabel AED12

Samtlige benchmarkkommuner på nær Greve Kommune har oplevet en stigning i de private
leverandørers andel fra 2008 til 2010, og samme tendens gør sig også gældende på landsplan.
Helsingør og Gentofte kommuner har i 2010 de største andele af modtagere, der benytter sig
af private leverandører med henholdsvis 54 og 43 pct. Disse har samtidig oplevet den største
stigning fra 2008 til 2010. Gladsaxe og Hillerød kommuner har med henholdsvis 17 og 19 pct.
de laveste andele af modtagere, der benytter
Timepriser på fritvalgsområdet
private leverandører og har kun oplevet en svag
Timerpriserne skal afspejle de gennem‐
stigning i de private leverandørers andel fra 2008 snitlige, langsigtede omkostninger for
til 2010.
den kommunale leverandørvirksomhed
De private leverandører afregnes efter timepri‐
ser, der afspejler alle de omkostninger, der er
forbundet med den kommunale leverandørvirk‐
somhed.
Af nedenstående figur fremgår kommunernes
timepriser beregnet på baggrund af regnskab
2010.

ved personlig pleje og praktisk hjælp.
Ved beregningen af timepriser skal der
ske en opdeling mellem direkte omkost‐
ninger og indirekte omkostninger. For
såvel direkte som indirekte omkostnin‐
ger gælder, at de som udgangspunkt
altid skal kunne henføres til faktisk for‐
brugte beløb.
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Figur 8.9 Timepriser på hjemmehjælp, regnskab 2010

Kilde: De enkelte kommuners regnskaber for 2010

Hillerød Kommune har de højeste timepriser for personlig pleje på både hverdage og på øv‐
rig tid, mens henholdsvis Gladsaxe Kommune har de laveste timepriser på begge områder.
Gladsaxe Kommunes timepris er ca. 20 pct. lavere end Hillerød Kommunes for personlig
pleje på både hverdage og øvrig tid. Hvad angår praktisk hjælp har Hillerød Kommune der‐
imod den laveste timepris, mens Helsingør Kommune har den højeste. Timeprisen for prak‐
tisk hjælp er ca. 13 pct. lavere i Hillerød end i Høje‐Taastrup Kommune.
Hillerød Kommunes hjemmepleje er nødt til at bruge en større del af ressourcerne på køretid
sammenlignet med de øvrige kommuner jf. figur 8.3, hvilket alt andet lige bør afspejle sig i
en højere timepris. Dette er også tilfældet for personlig pleje på både hverdag og øvrig tid,
men ikke for praktisk hjælp. Forskellene i timepriserne kan dog også skyldes beregningstek‐
niske forskelle, eksempelvis hvor meget ”overhead” der indgår i beregningerne.
Tilbuddene på ældreområdet omfatter også plejeboliger mv. Figur 8.10 viser dækningsgra‐
den for plejeboliger til ældre, der her omfatter plejehjem, beskyttede boliger og plejeboliger.
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Figur 8.10 Dækningsgrader – plejeboliger til ældre i 2010

Kilde: Danmarks Statistik, tabel RESI01 og BEF1A07.

Høje‐Taastrup Kommune har med 1,2 pct. den laveste dækningsgrad for plejeboliger på æl‐
dreområdet for de 65‐79‐årige, hvorimod Gladsaxe Kommune med 1,7 pct. har den højeste.
For de 80+‐årige har Helsingør Kommune den laveste dækningsgrad med 10,2 pct. hvorimod
Gentofte Kommune har den højeste med 15,9 pct.
Til en vis grad kan den enkelte kommune vælge imellem at hjælpe borgerne i eget hjem (høj
dækningsgrad inden for hjemmeplejen) eller i en plejebolig (høj dækningsgrad på plejeboli‐
ger). En sammenligning af figur 8.5 og 8.10 kan give et billede af dette. For aldersgruppen
80+ år har Greve Kommune den højeste dækningsgrad i hjemmeplejen og den næstlaveste
for plejeboliger. Her modsvares en høj dækningsgrad i hjemmeplejen altså af en lav dæk‐
ningsgrad for plejeboliger. Omvendt har Gladsaxe Kommune den laveste dækningsgrad i
hjemmeplejen og den næsthøjeste for plejeboligtyper for de 80+‐årige.
Dækningsgraden for plejeboliger bestemmes i høj grad af kommunens kapacitet på området.
Hvis behovet overstiger kommunes plejeboligkapacitet vil dette bl.a. komme til udtryk i
længere ventelister til plejeboliger. Ældre borgere, der er visiteret til en plejebolig og fravæl‐
ger muligheden for at foretage et frit valg, optages på en såkaldt ”generel venteliste”. Her
gælder der en ventetidsgaranti på 60 dage. Figur 8.11 viser den gennemsnitlige ventetid på
den generelle venteliste til plejeboliger.
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Figur 8.11 Gennemsnitlig ventetid til plejehjem og plejebolig i 2010

Kilde: Danmarks statistik, tabel AED16.

Den gennemsnitlige ventetid er længst i Greve og Gentofte kommuner med hhv. 48 og 41
dage og kortest i Gladsaxe og Høje‐Taastrup kommuner med hhv. 14 og 18 dage.
Sammenlignes tabellerne 8.10 og 8.11 fremgår det, at Greve Kommune har den længste ven‐
tetid og den næstlaveste dækningsgrad for de 80+‐årige. Dette kunne tyde på, at behovet
overstiger plejeboligkapaciteten. Omvendt har Gladsaxe Kommune den korteste ventetid og
samtidig en forholdsvis høj dækningsgrad for plejeboliger.
Af nedenstående figur fremgår antallet af boliger til ældre, som her omfatter alle boligtyper
målrettet ældre.
Figur 8.12 antal boliger til ældre 2010, pr. 1000 65+ årig
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Kilde: ECO‐nøgletal 2011, tabel 7.15. Boligerne omfatter plejehjem, beskyttede boliger, plejeboliger
fortrinsvis til ældre, plejeboliger fortrinsvis til handicappede, almene ældreboliger fortrinsvis til ældre
og almene ældreboliger fortrinsvis til handicappede og friplejeboliger.

Der er stor forskel på antallet af boliger til ældre blandt benchmarkkommunerne. Gladsaxe
Kommune har med ca. 110 boliger pr. 1.000 65+‐årige næsten dobbelt så stor kapacitet som
Greve Kommune, hvad angår antallet af permanente boliger.
Hvad angår boliger for demente har Gladsaxe Kommune den største kapacitet med ca. 10
boliger pr. 1.000 65+‐årige, mens Greve Kommune har den mindste kapacitet med ca. 3 boli‐
ger pr. 1.000 65+‐årige. For midlertidige boliger har Helsingør Kommune ligeledes den stør‐
ste kapacitet med ca. 5 boliger pr. 1.000 65+‐årige, mens Gladsaxe Kommune ligger lavest
med 0 boliger pr. 1.000 65+‐årig.
Særlige forhold
Figur 8.10
Nogle kommuner indberetter betydelige udsving mellem boligkategorier fra år til år. Opgø‐
relsen er derfor forbundet med nogen usikkerhed.
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9. Sundhedsområdet
9.1 Indledning
I dette kapitel belyses det kommunale sundhedsområde. Kommunalreformen har betydet, at
kommunerne er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for
tre centrale områder: Genoptræning, forebyggelse og sundhedsfremme.
Kommunerne medfinansierer endvidere det regionale sundhedsvæsen. Kommunerne betalte til og
med 2011 et grundbidrag pr. borger i kommunen og et aktivitetsafhængigt bidrag, der delvist
dækker regionernes udgifter til den pågældende aktivitet. Fra 2012 omlægges medfinansiering, så
grundbidraget bortfalder, og der alene betales et (højere) aktivitetsafhængigt bidrag. Den
aktivitetsbestemte medfinansiering dækkede frem til 2011 lidt over halvdelen af kommunernes
bidrag til regionerne, hvor den resterende part udgjordes af grundbidraget pr. borger.

9.2 Sammenfatning og konklusioner
Når kommunernes samlede udgifter til sundhedsområdet for perioden fra regnskab 2008 til
budget 2012 sammenlignes, så har Helsingør Kommune det højeste udgiftsniveau, mens Greve
Kommune har det laveste. Helsingør og Hillerød kommuner budgetterer som de eneste af
benchmarkkommunerne med et fald i udgifterne fra budget 2011 til 2012, hvor medfinansieringen
omlægges. De øvrige kommuner budgetterer med stigninger, hvilket også er tilfældet for
landsgennemsnittet.
Når kommunernes udgiftsniveauer for 2010 sammenholdes med et udgiftsbehov, som er beregnet
på baggrund af en række rammebetingelser, så har Helsingør og Hillerød kommuner de største
merudgifter. Begge kommuner har et udgiftsniveau der ligger ca. 9 pct. over deres beregnede
udgiftsbehov. Gentofte Kommune har med et udgiftsniveau, der ligger ca. 2 pct. under det
beregnede udgiftsbehov, den største mindreudgift.
Hillerød og Helsingør kommuner har i hele perioden fra regnskab 2008 til budget 2012 korrigerede
udgiftsniveauer, der ligger over indeks 100, hvilket betyder at udgiftsniveauet overstiger det
beregnede udgiftsbehov. Med undtagelse af regnskab 2008 har Greve Kommune et korrigeret
udgiftsbehov på eller under 100, om end det er stigende, hvis der alene ses fra regnskab 2009 til
2010.
Stationær somatik udgør den største udgiftspost inden for den aktivitetsbestemte medfinansiering
af sundhedsvæsenet. Her har Helsingør Kommune efterfulgt af Hillerød Kommune de største
udgifter, mens Greve og Gladsaxe kommuner har de laveste. Dette hænger sammen med, at
Helsingør og Hillerød kommuner i 2010 havde flest sygehusudskrivninger pr. indbygger, mens
Greve Kommune havde færrest. Hillerød Kommune har i 2011 de højeste udgifter til
færdigbehandlede patienter, mens Gladsaxe Kommune har de laveste. Der er en betydelig forskel
imellem kommunernes udgifter på dette område, om end den er reduceret fra 2010 til 2011.
Udgifterne til genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse udgør kun en lille del af de
samlede udgifter, men disse udgifter bestemmes i højere grad af kommunernes serviceniveauer.

109

Endvidere er udgifterne et udtryk for, hvor højt kommunerne prioriterer den forebyggende
indsats, der på sigt kan nedbringe udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Alle
benchmarkkommunerne, på nær Helsingør Kommune, har lavere udgifter til sundhedsfremme og
forebyggelse end landsgennemsnittet, og der er endvidere et stort spænd imellem kommunernes
udgifter.
Opsummeret ser de overordnede nøgletal for udgiftsniveauet for regnskab 2010 og
udgiftsudviklingen for perioden 2008‐2012 for sundhedsområdet ud som følgende:
Tabel 9.1 Oversigt over udgiftsniveau og udgiftsudvikling for sundhedsområdet (udgift pr.
indbygger).
Kommune:

Udgiftsniveau i regnskab
2010 og udgiftsudvikling i
perioden 2008-2012 pr.
modtager/enhed

Udgiftsniveau i regnskab 2010 og
udgiftsudvikling i perioden 2008-2012
korrigeret for udgiftsbehov pr.
modtager/enhed

Udgiftsniveau Regnskab 2010

Udgiftsudvikling i
perioden 20082012

Beregnet
udgiftsbehov Regnskab 2010

Beløb/hele 1.000
kr.:

Vækst/pct.:

Beløb/hele 1.000
kr.:

Gentofte
Gladsaxe
Greve
Helsingør
Hillerød
HøjeTaastrup
Hele landet

Afvigelse i
udgiftsniveau
korrigeret for
udgiftsbehov Regnskab 2010
Afvigelse/pct.:

Udgiftsudvikling
korrigeret for
udgiftsbehov i
perioden 20082012
Udgiftsvækst/
procentpoint:

3.668

24

3.762

-2

8

4.052

12

4.033

0

-5

3.642

7

3.638

0

-8

4.211

10

3.876

9

-10

3.922

10

3.590

9

-7

3.967

16

3.715

6

3.832

14

3.832

7
0

0

Tabellen opsummerer de overordnede tendenser for udgiftsniveau og udgiftsudvikling. I tabellen venstre
side viser farven hvilke kommuner der har det laveste (grøn) og højeste (rød) udgiftsniveau. I tabellens højre
side vises udgiftsniveauet når man korrigerer for udgiftsbehovet, og farven grøn viser om kommunen har et
udgiftsniveau på niveau/eller under sit beregnede udgiftsbehov. Rød farve viser det modsatte.

9.3 Analyse
I dette afsnit analyseres udgifterne til sundhedsvæsenet, beregnet udgiftsbehov,
rammebetingelser, aktivitetsbestemt medfinansiering, antal ambulante besøg, antal
sygehusudskrivninger, gennemsnitlig indlæggelsestid, udgifter til færdigbehandlede patienter,
antal kontakter til almen læge mm og antallet af modtagne genoptræningsplaner.

9.3.1 Udvikling i udgiftsniveau
Figur 9.1 viser udviklingen i udgifterne til sundhedsområdet fra regnskab 2008 til budget 2012.
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Figur 9.1: Samlede udgifter til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse (inkl.
grundbidrag), kr. pr. indbygger (pl 2012)

Kilde: ECO‐nøgletal 2008‐2012 tabel 9.70, Statistikbanken tabel REGK31, BUDK32 og BEF01. Udgifter til
vederlagsfri fysioterapi indgår ikke i Regnskab 2008.

Helsingør Kommune har det højeste udgiftsniveau blandt benchmarkkommunerne i hele perioden
fra regnskab 2008 til budget 2012, mens Greve Kommune har det laveste. Greve Kommunes
udgifter til sundhedsområdet målt pr. indbygger udgør således kun ca. 80 pct. af Helsingørs i
regnskab 2010. Udgifterne er stigende for alle kommuner og på landsplan, når perioden fra
regnskab 2008 til budget 2012 ses under et.
Som nævnt omlægges kommunernes medfinansiering af sundhedsvæsenet fra og med 2012, hvor
grundbidraget bortfalder, mens den aktivitetsbestemte medfinansiering stiger. Høje‐Taastrup og
Hillerød kommuner budgetter som de eneste af benchmarkkommunerne med et fald i udgifterne
fra 2011 til 2012, hvor de øvrige budgetterer med en stigning, hvilket også er tilfældet for
landsgennemsnittet.
Stigningen i Gentofte Kommunes udgifter fra regnskab 2010 til budget 2011 skyldes bl.a., at der er
flyttet 39,1 mio. kr. fra ældreområdet til sundhedsområdet.
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9.3.2 Sammenligning af beregnet og faktisk udgiftsniveau
Kommunernes udgiftsniveauer afhænger bl.a. af de rammebetingelser som den enkelte kommune
er underlagt. Tabel 9.1 herunder viser det faktiske udgiftsniveau i 2010 samt et udgiftsbehov, der
er beregnet ud fra en række rammebetingelser.
Tabel 9.2: Udgiftsniveau pr. indbygger – Regnskab 2010 (pl 2010)
Udgiftsniveau pr.
Beregnet udgiftsbehov pr.
indbygger
indb.
Mer/mindreudgift1
Gentofte
3.668
3.762
-94
Gladsaxe
4.052
4.033
20
Greve
3.642
3.638
4
Helsingør
4.211
3.876
335
Hillerød
3.922
3.590
333
Høje-Taastrup
3.967
3.715
252
Landsgennemsnit
3.832
3.832
0
1) ‐/+ angiver mindre/merudgift. Kilde: ECO nøgletal tabel 9.71, regnskab 2010

Afvigelse i
pct.

‐2
0
0
9
9
7
0

Læses tabellen lodret fremgår det, at Gentofte og Greve kommuner har et lavere udgiftsniveau på
sundhedsområdet end landsgennemsnittet, og at Gentofte, Greve, Hillerød og Høje‐Taastrup
kommuner har et lavere beregnet udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
Læses tabellen vandret kan man se, at Gentofte Kommune har et udgiftsniveau, der er 2 pct. lavere
end deres beregnede udgiftsbehov. Gladsaxe og Greve kommuners udgiftsniveauer svarer til de
beregnede udgiftsbehov, mens de øvrige kommuner alle har udgiftsniveauer, der ligger over det
beregnede udgiftsbehov.
Udviklingen i kommunernes udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov for perioden 2008‐2012
illustreres i figur 9.2 nedenfor. Ligger indeks over 100, så overstiger udgiftsniveauet det beregnede
udgiftsbehov og modsat. Bemærk at værdierne for hver enkelt kommune er afhængig af
landsgennemsnittet. Det vil sige, at en kommune eksempelvis kan opleve en stigning fra et år til et
andet selvom udgiftsniveauet målt i kr. er faldende for samme periode, hvis landgennemsnittet
oplever et endnu større fald.
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Figur 9.2 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov (indeks)

Kilde: ECO‐nøgletal 2008‐2012 tabel 9.70. Udgifter til vederlagsfri fysioterapi indgår ikke i regnskab 2008.

Hillerød og Helsingør kommuner har i hele perioden fra regnskab 2008 til budget 2012 korrigerede
udgiftsniveauer, der ligger over indeks 100, hvilket betyder at udgiftsniveauet overstiger det
beregnede udgiftsbehov. Gentofte Kommune går fra at have det laveste korrigerede udgiftsniveau
i regnskab 2010 til at have det højeste i budget 2011 og 2012. Denne stigning hænger sammen med,
at der som nævnt er flyttet 39,1 mio. kr. fra ældreområdet til sundhedsområdet fra 2010 til 2011.
Med undtagelse af regnskab 2008 har Greve Kommune et korrigeret udgiftsbehov på eller under
100, om end det er stigende, hvis der alene ses fra regnskab 2009 til 2010.

9.3.3 Forskelle i rammebetingelser/udgiftsbehov
Udgiftsbehovet på sundhedsområdet er beregnet ved hjælp af følgende fem rammebetingelser (i
parentes er anført hvor meget de vægter):





Andel familier i visse boligtyper: Udgiftsbehovet øges, desto større andelen af familier i
visse boligtyper er (vægter 26 %).
Andel handicappede: Udgiftsbehovet øges, desto større andel af handicappede indbyggere
er (vægter 15 %).
Andel psykiatriske patienter: Udgiftsbehovet øges, desto større andelen af psykiatriske
patienter er (vægter 18 %).
Andel enlige ældre: Udgiftsbehovet øges, desto større andelen af enlige ældre er (vægter 16
%).
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Andel 65+ årige: Udgiftsbehovet øges, desto større andelen af indbyggere over 65 år er
(vægter 26 %).

Rammebetingelserne kan forklare 45 procent af forskellene i kommunernes nettodriftsudgifter.
Rammebetingelserne for de enkelte kommuner fremgår af figur 9.3.
Figur 9.3. Rammebetingelse for de seks kommuner (indeks),
2010

Kilde: ECO‐nøgletal 2011, tabel 1.50

Det fremgår af figuren, at Gladsaxe og Helsingør kommuner ligger over landsgennemsnittet for 4
ud af 5 af rammebetingelserne, og Høje Taastrup Kommune ligger over for 3 ud af 5
rammebetingelser. Gentofte og Greve kommuner ligger over landsgennemsnittet på 2 af
rammebetingelserne, mens Hillerød Kommune ligger under landsgennemsnittet for alle
rammebetingelser på nær en enkelt.
Aktivitetsbestemte medfinansiering

9.3.4 Udmøntning af udgifts‐ og serviceniveau
Den største udgiftspost på sundhedsområdet er den
aktivitetsbestemte medfinansiering af
sundhedsvæsenet, hvor kommunerne betaler et beløb
til regionen, hver gang en borger benytter sig af
ydelser i det regionale sundhedsvæsen. Udgifterne til
aktivitetsbestemt medfinansiering er derfor kun i
begrænset omfang styrbare for den enkelte kommune.

Opgjort ud fra de seks kommuners
udgifter i regnskab 2010 fordeler
udgifterne til aktivitetsbestemt
medfinansiering sig således:
Stationær somatik

46 %

Ambulant somatik

32 %

Stationær psykiatri

2%

Ambulant psykiatri

4%

Praksissektoren
Genoptræning under indlæggelse

15 %
1%
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Det somatiske område og praksissektoren
Udgifterne til det somatiske område og praksissektoren udgør den største del af kommunernes
aktivitetsbestemte medfinansiering. Udgifterne til det somatiske område og praksissektoren
fremgår af figur 9.4.
Figur 9.4: Udgifter til stationær og ambulant somatik og praksissektoren, 2010

Kilde: ECO‐nøgletal 2011 tabel 9.70.

Helsingør og Hillerød kommuner har henholdsvis de største og næststørste udgifter til stationær
somatik, mens Greve og Gladsaxe kommuner har
DRG‐takster
hhv. laveste og næstlaveste udgifter. Greve
Kommunes udgifter er ca. 14 pct. lavere end
På det somatiske område betaler
Helsingør Kommunes udgifter. Gladsaxe Kommune
kommunerne 34 % (frem til 2011 30 %) af
har de største udgifter til ambulant somatik, mens
de såkaldte Diagnose‐Relaterede‐Gruppe
Gentofte efterfulgt af Hillerød Kommune har de
(DRG)‐takster til regionerne pr.
laveste. Gentofte Kommunes udgifter ligger ca. 10 pct.
stationær eller ambulant behandling.
under Gladsaxe Kommunes udgifter. Helsingør
DRG‐taksten er den økonomiske
Kommune har de højeste udgifter til praksissektoren,
gennemsnitsudgift pr. patient for hver
mens Gentofte Kommune har de laveste, som ligger
sygdomsgruppe. Der er dog et loft på
ca. 25 pct. under Helsingør Kommunes. Det er værd at
taksten. For stationære patienter var det
bemærke, at alle benchmarkkommunerne har højere
på i 4.934 kr. i 2010 og 2011, men grundet
udgifter til praksissektoren end landsgennemsnittet.
omlægningen af regionernes finansiering

Af nedenstående figur 9.5 fremgår antallet af
ambulante besøg.

stiger det til 13.750 kr. i 2012. For de
ambulante patienter var loftet på 329 kr.
i 2010 og 2011 stigende til 1.384 kr. i
2012.
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Figur 9.5: Antal ambulante besøg (eks. skadestue) pr. indbygger, 2010

Kilde: ECO‐nøgletal 2011, tabel 9.83.

Hvad angår antallet af ambulante besøg ligger Høje‐Taastrup Kommune højest. Hillerød
Kommune ligger ca. 4 pct. under Høje‐Taastrup Kommune og lavest blandt
benchmarkkommunerne. Gladsaxe og Høje‐Taastrup kommuner ligger som de eneste af
benchmarkkommunerne over landsgennemsnittet.
Af nedenstående figur fremgår antallet af sygehusudskrivninger.
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Figur 9.6: Antal sygehusudskrivninger pr. indbyggere, 2010

Kilde: ECO‐nøgletal 2010, tabel 9.81.

Hillerød Kommune har det højeste antal sygehusudskrivninger, mens Gentofte Kommune har det
laveste antal, der ligger ca. 20 pct. under Hillerød Kommunes. Greve og Gentofte kommuner ligger
som de eneste af benchmarkkommunerne under landsgennemsnittet.
Af nedenstående figur fremgår den gennemsnitlige indlæggelsestid pr. stationær behandling.
Figur 9.7: Gennemsnitlig indlæggelsestid i dage

Kilde: E‐sundhed, januar 2012
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Gladsaxe Kommune har med 3,4 dage den laveste gennemsnitlige indlæggelsestid blandt
benchmarkkommunerne i 2011, mens Greve Kommune har den højeste på 3,8 dage, hvilket også er
landsgennemsnittet. Samtlige benchmarkkommuner med undtagelse af Greve og Hillerød
kommuner har oplevet et fald i den gennemsnitlige indlæggelsestid fra 2010 til 2011. Høje‐
Taastrup Kommune har oplevet det største fald på ca. 12 pct.
I nogle tilfælde kan patienterne ikke umiddelbart vende tilbage til eget hjem, når de er
færdigbehandlede på sygehusene, f.eks. hvis de er for svage til at klare sig selv. Hvis kommunerne
ikke har mulighed for at hjemtage disse patienter i egne tilbud, f.eks. midlertidige plejepladser,
betaler kommunerne for liggedagene på sygehusene, efter patienterne er færdigbehandlede.
Udgifterne til færdigbehandlede patienter fremgår af figur 9.8.
Figur 9.8: Udgifter til færdigbehandlede patienter (somatik og psykiatri), kr. pr. indbygger

Kilde: E‐sundhed, januar 2012, Danmarks Statistik tabel FOLK1

Hillerød Kommune har med ca. 41 kr. pr. indbyggere de højeste udgifter til færdigbehandlede
patienter i 2011, mens Gladsaxe Kommune med ca. 6,5 kr. har de laveste. Der er betydelig forskel
imellem kommuners udgifter. Forskellen er dog reduceret fra 2010 til 2011, da Høje‐Taastrup og
Gentofte kommuner, der lå højest i 2010, begge har reduceret deres udgifter med ca. 50 pct.
Den kommunale medfinansiering af praksissektoren består i, at kommunerne finansierer en del af
det ydelseshonorar, som en praksis modtager fra regionen ved patientbesøg. For besøg hos almene
læger er det 10 pct. af ydelseshonoraret for grundydelser, for speciallæger er det 30 pct. af
ydelseshonoraret (dog maksimalt 329 kr. pr. ydelse i 2010) og for øvrige (Fysioterapi, kiropraktor,
psykolog, fodterapi, tandlæge mv.) er det 10 % af ydelseshonoraret. Udgifterne til praksissektoren
kan afhænge af antallet af speciallæger i området, da udbuddet til en hvis grad styrer
efterspørgslen. Af figur 9.9 fremgår antallet af kontakter pr. indbygger til praksissektoren.
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Figur 9.9: Antal kontakter pr. indbygger til almen læge, speciallæge og øvrige praksisser, 2010

Kilde: ECO‐nøgletal tabel 9.78. Øvrige praksisser: Fysioterapi, kiropraktor, psykolog, fodterapi, tandlæge
mv.

Helsingør Kommune har det højeste antal kontakter til både alment praktiserende læger,
speciallæger og øvrige praksisser. Gentofte Kommune har det laveste antal kontakter til alment
praktiserende læger (ca. 19 pct. færre end Helsingør), Hillerød Kommune har det laveste antal
kontakter til speciallæger (ca. 28 pct. færre end Helsingør), og endelig har Høje Taastrup
Kommune det laveste antal kontakter til øvrige praksisser (ca. 26 pct. færre end Helsingør).
Samtlige benchmark‐kommuner ligger over
Genoptræning
landsgennemsnittet, når det gælder kontakter til
Kommunerne skal tilbyde genoptræning efter
speciallæger.
Genoptræning, sundhedsfremme og
forebyggelse
Kommunerne har også ansvaret for den
genoptræning, der ikke foregår under
indlæggelse på et sygehus, sundhedsfremme og
forebyggelse samt finansieringen af vederlagsfri
fysioterapi.
Udgifterne til sundhedsfremme og forebyggelse
og en del af genoptræningsområdet afhænger i
høj grad af kommunernes serviceniveau på
området. Disse udgifter kan ses som et udtryk
for prioriteringen af den forebyggende indsats,
der på sigt kan medvirke til at nedbringe
udgifterne til den aktivitetsbestemte

anvisning af sygehusene. Herudover skal
borgere, hvis funktionsevne er blevet svækket
f.eks. efter sygdom i eget hjem, også tilbydes
genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Forebyggelse og sundhedsfremme
Kommunerne har ansvaret for at skabe rammer
for sund levevis hos borgerne, bl.a. gennem
etablering af forebyggende og
sundhedsfremmende tilbud.
Vederlagsfri fysioterapi
Kommunerne skal tilbyde vederlagsfri
behandling hos fysioterapeut til borgere med
svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse
som følge af progressiv sygdom. Dette sker efter
henvisning fra borgerens alment praktiserende
læge eller speciallæge.
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medfinansiering. Figur 9.10 viser kommunernes udgifter til genoptræning, sundhedsfremme og
forebyggelse.
Figur 9.10: Nettodriftsudgifter til genoptræning, sundhedsfremme og forebyggelse mm. , kr. pr.
indbygger, 2010

Kilde: ECO‐nøgletal 2011 tabel 9.70.

Gladsaxe og Høje Taastrup kommuner har størst udgifter til genoptræning og
vedligeholdelsestræning, mens Gentofte og Greve kommuner har de laveste udgifter til samme.
Det er store forskelle imellem benchmarkkommunernes udgifter til genoptræning og
vedligeholdelsestræning. Gentofte Kommunes (laveste) udgifter udgør kun ca. 1/3 af Gladsaxe
Kommunes (højeste) udgifter.
Helsingør Kommune har efterfulgt af Gladsaxe Kommune de højeste udgifter til sundhedsfremme
og forebyggelse, mens Gentofte og Høje‐Taastrup kommuner har de laveste udgifter. Alle
benchmarkkommunerne på nær Helsingør Kommune har et lavere udgiftsniveau til
sundhedsfremme og forebyggelse end landsgennemsnittet.
Hvad angår vederlagsfri fysioterapi, så har Helsingør og Hillerød kommuner de højeste
udgiftsniveauer, mens Greve og Gladsaxe kommuner har de laveste. Der er igen betydelig
forskelle i kommunernes udgiftsniveauer, Gladsaxe Kommunes udgifter udgør således kun ca. 2/3
af Helsingør Kommunes.
Gentofte Kommunes lave udgifter til genoptræning samt sundhedsfremme og forebyggelse
skyldes bl.a., at en del af udgifterne er konteret på ældreområdet i regnskab 2010. Fra og med
budget 2011 er disse dog flyttet til sundhedsområdet.
Antallet og omfanget af genoptræningsplanerne, som kommunerne modtager fra sygehusene, har
betydning for aktiviteten på og udgifterne til genoptræningsområdet, da kommunerne er
forpligtet til at følge disse planer. Af tabel 9.11 fremgår antallet af modtagne genoptræningsplaner.
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Figur 9.11: Antal almene og specielle genoptræningsplaner pr. 1000 indbyggere, 2010

Kilde: Sundhedsstyrelsen, Monitorering af genoptræningsområdet 2010.

Helsingør Kommune har det højeste antal almene genoptræningsplaner, mens Høje Taastrup
Kommune har det laveste antal. For specielle genoptræningsplaner har Gentofte Kommune det
højeste antal, mens Høje‐Taastrup Kommune har det laveste.
Sammenlignes figur 9.11 med figur 9.6, kan der ses en vis sammenhæng imellem antallet af
sygehusudskrivninger og antallet af genoptræningsplaner. Helsingør Kommune har eksempelvis
det højeste antal genoptræningsplaner og det næsthøjeste antal sygehusudskrivninger. Omvendt
har Høje‐Taastrup Kommune et lavt antal genoptræningsplaner, på trods af et relativt højt antal
sygehusudskrivninger.
Sammenlignes figur 9.11 med figur 9.10, så er der ikke nogen tydelig sammenhæng i mellem
antallet af genoptræningsplaner og udgifterne til genoptræning og vedligeholdelsestræning. Dette
skyldes dels, at udgifterne i figur 9.10 også indeholder genoptræning og vedligeholdelsestræning
efter Serviceloven, der ikke knytter sig direkte til en sygehusindlæggelse, og at der kan være
forskelle i, hvordan kommunerne tilrettelægger genoptræningsindsatsen og konterer udgifterne.
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Tandpleje og sundhedstjeneste
Kommunerne skal tilbyde børne‐ og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje til
de 0‐17 årige. Udgifterne til dette fra regnskab 2008 til budget 2012 fremgår af nedenstående figur
9.12.
Figur 9.12: Tandplejeudgifter pr. 0‐17‐årig, 2012‐priser

Kilde: ECO‐nøgletal 2008 til 2012, tabel 9.60

Helsingør, Høje Taastrup og Greve kommuner har de højeste udgifter til tandpleje opgjort pr. 0‐17
årig og ligger over landsgennemsnittet i hele perioden. Gladsaxe og Gentofte kommuner har de
laveste udgifter og ligger betydeligt under landsgennemsnittet. Gentofte Kommune har de laveste
udgifter i regnskab 2010, og disse udgør kun ca. 80 pct. af Helsingør Kommunes højeste udgifter.
Kommunerne skal også yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats
over for børn og unge. Udgifterne til den kommunale sundhedstjeneste fremgår af figur 9.13.
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Figur 9.13: Sundhedstjenesteudgifter pr. 0‐17‐årig (pl 2011)

Kilde: ECO‐nøgletal 2008 til 2012, tabel 9.61.

Helsingør og Høje‐Taastrup kommuner har de højeste udgifter til sundhedstjeneste i perioden og
ligger betydeligt over både de øvrige benchmarkkommuner og landsgennemsnittet. Hillerød
Kommune har i hele perioden de laveste udgifter, som kun udgør ca. 55 pct. af Helsingør
Kommunes (højeste) udgifter i regnskab 2010.

9.4 Andre forhold
Sundhedsområdet er et relativt nyt kommunalt område, og bl.a. derfor kan der være forskelle og
uregelmæssigheder i kommunernes konteringspraksis.
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10. Overførselsområdet
10.1 Indledning
I dette kapitel belyses overførselsområdet, som omfatter nettodriftsudgifter vedrørende kon‐
tanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger, sygedagpenge, førtidspension, revalidering
samt fleksjob/ledighedsydelse. De forsikrede ledige er i kapitlet kun med i form af en figur
over udviklingen i antallet af forsikrede ledige.
Kommunerne overtog medfinansieringsansvaret i 2010. Det er dog besluttet ikke at medtage
udgifterne til de forsikrede ledige i denne analyse p.g.a. forskelle i budgettering af eventuelle
efterreguleringer fra staten, der udgør en stor usikkerhed i benchmarkingen.

10.2 Sammenfatning og konklusioner
Den økonomiske krise afspejler sig fortsat tydeligt i udviklingen på overførselsområdet. Kri‐
sen har resulteret i en kraftig stigning i arbejdsløsheden siden 2008, hvor ledigheden var på
sit laveste. Benchmarking kommunernes samlede driftsudgifter på overførselsområdet viser
alle den samme tendens, nemlig stigende udgifter siden 2008.
Helsingør og Høje‐Taastrup kommuner, har over hele perioden haft de højeste udgifter,
hvorimod Gentofte Kommune haft de laveste udgifter blandt sammenligningskommunerne.
På baggrund af den økonomiske situation, forventningen om fortsat øget ledighed samt en
refusionsomlægning på overførselsområdet i 2011, har alle kommuner budgetteret med ud‐
giftsstigninger i 2012. Især refusionsomlægningen, der først blev vedtaget efter de kommu‐
nale budgetters vedtagelse, betyder en umiddelbar øget nettoudgift på området.
Udgiftsudviklingen i perioden 2008 til 2012 viser på landsplan en forventet vækst på 28 pct.
Greve og Høje‐Taastrup kommuner forventer en vækst over landsgennemsnittet mens de
øvrige kommuner forventer en vækst der ligger under landsgennemsnittet.
Sammenholdes regnskab 2009 med regnskab 2010 har Hillerød Kommune og Gentofte
Kommune haft de største udgiftsstigninger i perioden med en stigning på henholdsvis 11,8
pct. og 11 pct. Den modsatte tendens gør sig gældende for Høje‐Taastrup Kommune med et
fald i udgifterne på 1,3 pct. i perioden.
En kommunes udgiftsbehov afhænger af en række forskellige faktorer (rammebetingelser),
som den enkelte kommune kun i begrænset omfang kan påvirke. Man taler om de ”aldersbe‐
stemte” og de ”socioøkonomiske” betingelser. Det er derfor nødvendigt at tage hensyn til
kommunernes forskellige udgangspunkter i en benchmarkingsituation.
Når udgiftsniveauet korrigeres for udgiftsbehovet ligger næsten alle kommunerne under
landsgennemsnittet i 2010. Hillerød Kommune ligger som den eneste af de 6 kommuner over
det beregnede udgiftsniveau i 2010.
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Det samme korrigerede udgiftsbehov i perioden 2008 til 2012, viser Hillerød og Helsingør et
forventet fald i væksten på henholdsvis 8 pct. og 7 pct. Greve og Høje‐Taastrup kommuner
viser en forventet vækst på henholdsvis 6 pct. og 1 pct.

I gennemgangen af de enkelte overførselsindkomster viser udviklingen at Gentofte kommu‐
ne adskiller sig markant fra de øvrige kommuner, med et meget lavt udgiftsniveau. I 2010 er
alle kommuners udgiftsniveau dog generelt under landsgennemsnittet, undtagen på kon‐
tanthjælpsområdet, hvor Høje‐Taastrup, Helsingør og Gladsaxe har et højere udgiftsniveau
og på sygedagpengeområdet hvor Høje‐Taastrup ligger over landsgennemsnittet. Resultatet
er forventet, når man tager højde for kommunernes forskellige rammebetingelser.
Tabel: 10.1 Oversigt over udgiftsniveau og udgiftsudvikling for overførselsområdet (Ud‐
gift pr. 17‐64 årig)
Udgiftsniveau i regnskab 2010 Udgiftsniveau i regnskab 2010 og udgiftsudvik‐
og udgiftsudvikling i perioden ling i perioden 2008‐2012 korrigeret for udgifts‐
2008‐2012
behov
Afvigelse i
Udgiftsudvikling kor‐
Udgiftsniveau Udgiftsudvikling Beregnet
udgifts‐
udgiftsni‐
rigeret for udgiftsbe‐
‐ Regnskab
i perioden 2008‐
behov ‐ veau korrige‐ hov i perioden 2008‐
2010
2012
Regnskab
ret for ud‐
2012
2010
giftsbehov ‐
Regnskab
2010
Beløb/hele Afvigelse/pct. Udgiftsvækst/pct.point
Beløb/hele
Vækst/pct.
1.000 kr.
1.000 kr.
Gentofte
6.500
25
7.561
‐14
‐2
Gladsaxe
11.358
22
12.354
‐8
‐5
Greve
10.799
36
11.305
‐4
6
Helsingør
12.594
19
13.026
‐3
‐7
Hillerød
10.392
18
9.404
11
‐8
Høje‐Taastrup
12.832
29
13.898
‐8
1
Hele landet
13.019
28
13.019
0
0
Kilde: ECO nøgletal samt særkørsel på overførselsområdet, udarbejdet marts 2012
Tabellen opsummerer de overordnede tendenser for udgiftsniveau og udgiftsudvikling. I tabellen
venstre side viser farven hvilke kommuner der har det laveste (grøn) og højeste (rød) udgiftsniveau. I
tabellens højre side vises udgiftsniveauet når man korrigerer for udgiftsbehovet, og farven grøn viser
om kommunen har et udgiftsniveau på niveau/eller under sit beregnede udgiftsbehov. Rød farve
viser det modsatte.

Tabellen opsummerer de overordnede tendenser for udgiftsniveau og udviklingen. I tabel‐
lens højre side vises udgiftsniveauet når man korrigerer for udgiftsbehovet, og farven viser
placeringen blandt sammenligningskommunerne. Grøn farve viser, at den pågældende
kommune er blandt de tre billigste sammenligningskommuner. Rød farve viser det modsat‐
te.
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10.3. Analyse
I dette afsnit ses på udgifterne for overførselsområdet pr. 17‐64 årige, beregnet udgiftsbehov,
beskæftigelse og ledighed samt de enkelte overførselsindkomster.

10.3.1 Udvikling i udgiftsniveau
Udviklingen i nettodriftsudgifter pr. 17‐64 årig fra 2008 til 2012 for overførselsområdet, illu‐
streres i figur 10.1. De første tre år er regnskabstal, mens de to sidste år er budgettal.
Figur 10.1: Samlede nettodriftsudgifter på overførselsområdet pr. 17‐64 årige, 2012‐priser

Kilde: ECO nøgletal, særkørsel på overførselsområdet, udarbejdet marts 2012

Udgiftsudviklingen viser, at der er en stigende tendens for alle benchmarkingkommuner i
perioden 2008‐ 2010, samt budget årene. Der er dog stor variation kommunerne imellem,
hvor udgiftsniveauet er lavest i Gentofte Kommune og betydeligt mindre end landsgennem‐
snittet. I regnskab 2010 var nettodriftsudgifterne pr. 17‐64 årig for Gentofte Kommune 50 pct.
lavere end landsgennemsnittet, hvor nettodriftsudgifterne pr. 17‐64 årig, henholdsvis udgør
6.703 kr. og 13.425 kr. (i 2012‐ priser).
Helsingør og Høje‐Taastrup kommune har det højeste udgiftsniveau meget tæt på landsgen‐
nemsnittet, mens Gladsaxe, Greve og Hillerød kommune har et lavere udgiftsniveau end
landsgennemsnittet.
Udviklingen fra budget 2011‐2012, viser et stigende budgetteret udgiftsniveau i alle bench‐
markingkommunerne og i hele landet. Dette skyldes dels den økonomiske lavkonjunktur,
som medvirker til en stigning i de budgetterede udgifter til overførselsindkomster og dels de
økonomiske konsekvenser af refusionsomlægningen i efteråret 2010.
Ved refusionsomlægningen i efteråret 2010 blev den direkte statsrefusion af udgifterne på
kontant‐og starthjælpsområdet, sygedagpengeområdet, revalideringsområdet og ledigheds‐
ydelsesområdet sænket. Det betyder umiddelbart at kommunernes nettodriftsudgifter stiger.
Betydningen af refusionsomlægningen, der først blev vedtaget efter de kommunale budget‐
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ters vedtagelse, kan derfor ikke læses ud af budgetterne for 2011, men ses tydeligt i budget‐
terne for 2012.

10.3.2 Sammenligning af beregnet og faktisk udgiftsniveau
De faktiske udgifter og det beregnede udgiftsniveau pr. 17‐64 årig i regnskab 2010 fremgår i
tabel 10.2. Et beregnet udgiftsniveau afspejler det gennemsnitlige udgiftsniveau for kommu‐
ner med tilsvarende rammebetingelser, dvs. tilsvarende udgiftsbehov.
Tabel 10.2. Udgiftsniveau pr. 17‐64 årig ‐ Regnskab 2010 (pl. 2010)
Udgiftsniveau
pr. 17‐64‐årig

Beregnet ud‐
giftsbehov pr.
17‐64‐årig

Mer/mindreudgift i
Afvigelse
forhold til beregnet
i
udgiftsbehov pr. 17‐64‐
pct.
årig
Gentofte
6.500
7.561
‐1.061
‐14
Gladsaxe
11.358
12.354
‐996
‐8
Greve
10.799
11.305
‐506
‐4
Helsingør
12.594
13.026
‐432
‐3
Hillerød
10.392
9.404
988
11
Høje‐Taastrup
12.832
13.898
‐1.066
‐8
Landsgennemsnittet
13.019
13.019
0
0
Kilde: ECO nøgletal samt særkørsel på overførselsområdet, udarbejdet marts 2012
Note: ‐/+ angiver mindre/merudgift.

Læses tabellen lodret fremgår det, at alle kommuner har et lavere udgiftsniveau på overfør‐
selsområdet end landsgennemsnittet. Tages der højde for det beregnede udgiftsbehov har
Helsingør og Høje‐Taastrup Kommuner et højere udgiftsniveau end landsgennemsnittet.
Læses tabellen vandret, har alle kommuner på nær Hillerød lavere faktiske udgifter end de‐
res beregnede udgiftsbehov i 2010. Gentofte Kommune efterfulgt af Gladsaxe og Høje‐
Taastrup Kommuner har det laveste udgiftsniveau i forhold til det beregnede udgiftsbehov.
Det faktiske udgiftsniveau er for disse tre kommuner henholdsvis 14 pct. og 8 pct. lavere end
det beregnede udgiftsbehov.
Hillerød Kommune har det højeste udgiftsniveau i forhold til det beregnede udgiftsbehov.
Udviklingen i kommunernes udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov illustreres i figur 10.2
nedenfor. Ligger indeks over 100 så overstiger udgiftsniveauet det beregnede udgiftsbehov
og modsat.
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Figur 10.2: Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov (indeks)

Kilde: ECO nøgletal, særkørsel på overførselsområdet, marts 2012.
Note: 100 svarer til landsgennemsnittet.

Hillerød og Helsingør kommuner havde i 2008 et højere udgiftsniveau end deres beregnede
udgiftsbehov. Denne udvikling har Helsingør kommune vendt i 2010, hvorimod Hillerød
Kommune fortsat havde et højere udgiftsniveau i 2010 end udgiftsbehovet tilsiger.

10.3.3 Forskelle i rammebetingelser/udgiftsbehov på overførselsområdet
En kommunes udgiftsbehov afhænger af en række faktorer – rammebetingelser, der har
betydning for udgiftsniveauet ‐ som den enkelte kommune kun i begrænset omfang kan
påvirke. Det kan både være befolkningens alderssammensætning (”aldersbestemt” udgifts‐
behov) og den sociale struktur (”de socioøkonomiske udgiftsbehov”) – se også afsnit 3.3.2
Det er derfor interessant at sammenholde benchmarkingkommunernes faktiske udgifter på
området, med betydningen af de nedenfor beskrevne rammebetingelser.
De enkelte rammebetingelser der ligger over landsgennemsnittet, kan trække i retning af et
større udgiftsbehov end landsgennemsnittet, mens de rammebetingelser, der ligger under
landsgennemsnittet kan trække i retning af et mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
I forhold til tidligere års benchmarkinganalyse er de kriterier, der signifikant bidrager til at
forklare udgiftsvariationerne mellem kommunerne og/eller kriteriernes relative vægte ænd‐
ret sig. Fx ser andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke‐vestlige lande ikke længere
ud til at have selvstændig betydning for udgifterne til kontanthjælp og arbejdsmarkedsfor‐
anstaltninger, udover det der kan forklares ved sociale kriterier som lavindkomst og arbejds‐
løshed. Tilsvarende har andelen af psykiatriske patienter ikke længere selvstændig betyd‐
ning for udgifterne til førtidspension.
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Udgifterne til overførselsområdet påvirkes af følgende rammebetingelser:
 Arbejdsløshedsprocentens størrelse er afgørende for kommunens udgiftsbehov. En
stigning i arbejdsløsheden vil øge udgiften til offentlig forsørgelse
 Andelen af 20‐59 årige uden beskæftigelse. En stigning i andelen vil øge udgiften of‐
fentlig forsørgelse.
 Andelen af lønmodtagere på grundniveau. En stigning i andelen vil øge udgiften til
offentlig forsørgelse.
 Andelen af lønmodtagere på mellem og højeste niveau (inkl. topledere). En stig‐
ning i andelen vil mindske udgiften til offentlig forsørgelse.
 Andelen af boliger i boligkriteriet. En stigning i andelen af familier, der bor i almene
boliger og privat udlejning, vil øge udgiften til offentlig forsørgelse.
 Andelen af handicappede. En stigning i andelen vil øge udgiften til offentlig forsør‐
gelse.
 Andelen af børn af enlige forsørgere. En stigning i andelen vil øge udgiften til of‐
fentlig forsørgelse.
For de fire overførselsområder i udgiftsbehovsanalysen gælder det at forklaringsgraden er
på henholdsvis 80pct. og 81 pct., når det drejer sig om udgifterne til kontanthjælp/ arbejds‐
markedsforanstaltninger og førtidspension og på henholdsvis 41 pct. og 42 pct. når det drejer
sig om udgifterne til sygedagpenge og revalidering.
Figur 10.3: Rammebetingelser for de seks kommuner (indeks 100 = Landsgennemsnit),
2010

Kilde: ECO nøgletal, særkørsel på overførselsområdet, udarbejdet marts 2012

Specielt Høje‐Taastrup og Helsingør kommuner skiller sig ud ved opgørelsen af de forskelli‐
ge rammebetingelser. Kommunerne ligger over landsgennemsnit for henholdsvis 6 og 4 af
de rammebetingelser, der betyder øgede udgifter til overførselsområdet.
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Som en konklusion må det forventes, at de enkelte kommuner viser et meget forskelligt re‐
sultat, idet de beskrevne rammebetingelser tydeligt viser et forskelligt udgangspunkt for
benchmarking. Kommunerne imellem og i forhold til landsgennemsnittet vil det samlede
resultat for Gentofte, Greve, Hillerød og Gladsaxe kommuner forventes at ligge lavere end
for Høje‐Taastrup og Helsingør kommuner, når der i sammenligningen ikke tages højde for
det uensartede udgangspunkt.

10.3.4 Udmøntning af udgifts‐ og serviceniveau
For at få et mere nuanceret billede af udgifternes fordeling, vil det efterfølgende afsnit, vise
udviklingen i udgifterne for de enkelte typer af overførselsindkomster. Først vises dog ud‐
viklingen på arbejdsmarkedet da det som tidligere nævnt har stor indflydelse på kommu‐
nernes udgifter til forsørgelse.
Erhvervsfrekvens og ledighed
I dette afsnit belyses erhvervsfrekvensen og ledigheden.
Udviklingen i erhvervsfrekvensen for de 6 kommuner i perioden 2007 til 2010, er vist i figur
10.5.
Figur 10.4: Udviklingen i erhvervsfrekvens 2007‐2010

Kilde: ECO nøgletal 2.21

Hillerød kommune skiller sig fortsat ud i forhold til
de øvrige fem kommuner, idet kommunen har den
højeste erhvervsfrekvens på 79,9 pct. i 2010, mens
Helsingør Kommune har den laveste erhvervsfre‐
kvens, som er på 75 pct. Det kan forklares med
kommunernes forskelle i alders sammensætning,
antal uddannelsessøgende, antal sygedagpenge‐
modtagere, antal ikke jobklare ledige samt antal
førtidspensionister. Altså en del af de meget forskel‐

Erhvervsfrekvens:
Erhvervsfrekvensen angiver hvor stor
en andel af befolkningen i den er‐
hvervsaktive alder (16‐64 år), som står
til rådighed for arbejdsmarkedet, det
vil sige enten er i arbejde eller vil kun‐
ne arbejde (arbejdsstyrken).
Uden for arbejdsstyrken står børn og
unge, uddannelsessøgende, sygemeld‐
te, ledige i matchkategori 2 og 3, før‐
tidspensionister og folkepensionister.
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lige rammebetingelser som kommunerne ikke nødvendigvis har indflydelse på. En stigende
arbejdsløshed vil naturligvis i nogen grad have indflydelse på erhvervsfrekvensen, hvis det
antages, at det i en lavkonjunktur først er de ”svage” borgere, der bliver ledige.
Som det fremgår af figur 10.4 har der været et markant fald i erhvervsfrekvensen fra 2009 til
2010, hvor erhvervsfrekvensen i gennemsnit er faldet med 1,9 pct.point. Faldet har været
lavest for Greve Kommune med 1,2 pct.point og Helsingør Kommune med 1,4 pct.point.
Erhvervsfrekvenserne ligger dog for alle kommunerne over landsgennemsnittet for 2010.
Udviklingen i ledighed i procent af arbejdsstyrken for de seks kommuner i perioden 2008 til
2011, illustreres i figur 10.5.
Figur 10.5: Udviklingen i fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken 2008‐2011

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel AUP01
Note: Ledige borgere i matchkategori 1, ledige og aktiverede (bruttoledighed).

Udviklingen i ledigheden i procent af arbejdsstyrken er stort set ens for alle 6 kommuner og
på landsplan. Ledighedsprocenten er stigende fra 2008‐2010. Denne udvikling skyldes den
stigende arbejdsløshed, som har præget perioden efter 2008. Fra november 2010 til november
2011 er ledighedsprocenten steget i Høje‐Taastrup og Gentofte kommune, mens de resteren‐
de kommuner har haft et fald i ledighedsprocenten.
Der er fortsat stor variation imellem kommunerne, hvor Høje‐Taastrup kommune har den
højeste ledighed i procent af arbejdsstyrken på 7,4 pct., og Gentofte Kommune har den lave‐
ste ledighedsprocent på 3,8 pct. i 2011. Væksten fra 2008‐2011 for Høje‐Taastrup og Gentofte
kommuner er henholdsvis 4,3 pct.point og 2,2 pct.point.
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Udviklingen i antallet af forsikrede ledige for de 6 kommuner i perioden 2008 til 2011, illu‐
streres i figur 10.6.

Figur 10.6: Udviklingen i antal af forsikrede ledige i 2008‐2011

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel AUF02
Note: Antallet inkluder ledige dagpengemodtagere og aktiverede dagpengeberettigede

Den stigende ledighed ses også blandt de forsikrede ledige, hvor antallet af forsikrede ledige
er steget for alle 6 kommuner. Udviklingen i antallet af forsikrede ledige har således været
stigende 2008‐2010.
Den største procentvise stigning er sket i Hillerød og Gladsaxe kommuner, hvor stigningen
fra 2008 til 2011 udgør henholdsvis 183 pct. og 173 pct. Til sammenligning er den procentvise
stigning i samme periode på 139 pct. i hele landet.

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger
I dette afsnit belyses kommunernes nettodriftsudgifter til kontanthjælp og arbejdsmarkeds‐
foranstaltninger pr. 17‐64 årige. De dækker nettodriftsudgifter til særlige kontante ydelser
efter servicelovens bestemmelser samt udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp,
starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælps‐
modtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud.
Arbejdsmarkedsforanstaltningerne dækker over jobcentrenes nettodriftsudgifter til løntil‐
skud for ledige ansat i kommunerne, tilskud til personer ansat i servicejob samt nettodrifts‐
udgifter til beskæftigelsesordninger.
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Figur 10.7 Nettodriftsudgifter til kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger pr.
17‐64 årige, 2012‐priser

Kilde: ECO nøgletal 8.10

Som tidligere nævnt, er udgifterne til kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger af‐
hængige af konjunkturerne på arbejdsmarkedet. I 2008 var ledigheden på sit laveste hvoref‐
ter arbejdsløsheden steg voldsomt pga. den økonomiske situation.
Udgiftsniveauet i ovenstående figur afspejler ikke entydigt denne udvikling, hvilket kan
forklares med forskelle i forbrug på aktiveringsområdet, ligesom der ikke i figuren tages
hensyn til kommunernes forskelle i rammebetingelser. Den markante stigning fra budget
2011 til budget 2012 er udtryk for en forventet stigning i antallet af ledige men også effekten
af den omfattende refusionsomlægning på området, der trådte i kraft pr. 1.1.2011.
For at nuancere billedet på kontanthjælpsområdet, illustrerer nedenstående figur aktive‐
ringsgraden for kontanthjælpsmodtagere i 2008 til 2011.
Figur 10.8: Aktiveringsgrad for kontanthjælpsmodtagere 2008‐2011.

Kilde: www.jobindsats.dk, Kontanthjælp
Note: Aktiveringsgraden angiver den andel af perioden på ydelsen, hvor personerne er i aktivering.
Der tages højde for antallet af timer i aktivering. Aktivering 37 timer ugentligt regnes som fuld tid.
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Aktivering af kontant‐og starthjælpsmodtagere er
fastsat i lovgivningen. Aktiveringsgraden er dog
ikke kun afhængig af en stigning eller et fald i det
samlede antal af ledige borgere. Derimod er lov‐
givningen om ret og pligt til aktivering differentie‐
ret i forhold til den lediges afstand til arbejdsmar‐
kedet, alder, varighed på ydelsen samt det ugent‐
lige antal af timer i aktivering.
Herudover kan kommunen frit vælge at aktivere
udover det lovgivningsmæssigt fastsatte, ligesom
der lovgivningsmæssigt kan aktiveres ned til 25
timer ugentlig. Alle de nævnte parametre har der‐
for betydning for beregningen af aktiveringsgra‐
den i den enkelte kommune.

Kontanthjælp og Refusion:
Der er forskellige satser for statsrefusi‐
on gældende fra den 1.1. 2011.
 50 pct. for aktiverede kontant‐
hjælpsmodtagere i virksomhedsret‐
tet aktivering eller ordinær uddan‐
nelse
 30 pct. for de resterende kontant‐
hjælpsmodtagere.
 Ved manglende rettidig aktive‐
ringsindsats modtages der ingen
statsrefusion
Før 1.1.2011 har kommunerne modta‐
get 35 pct. statsrefusion på passive
kontanthjælpsmodtagere og 65 pct.
statsrefusion på aktiverede kontant‐
hjælpsmodtagere.

Af figuren fremgår det, at aktiveringsgraden for
kommunerne i perioden fra 2008 til 2011 har nær‐
met sig hinanden. I 2011 ligger alle kommunerne
undtagen Høje Taastrup kommune med en aktiveringsgrad på mellem 23 og 26 pct.
Der kan være mange forskellige forklaringer på
denne udvikling, men den større ensartethed i
aktiveringsomfanget, skal dog i høj grad ses i
sammenhæng med den ændrede lovgivning, som
har øget ret og pligt aktiveringen for kontant‐
hjælpsmodtagere samt gjort statsrefusionen af
forsørgelsesydelserne afhængige af aktiverings‐
indsatsen. Fra 1.1.2011 er det yderligere blevet
muligt at aktivere kontanthjælpsmodtagere i løn‐
tilskudsjobs i kommunerne med samme tilskud
som de forsikrede ledige. Dette er med til at give
kontanthjælpsmodtagere en større tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Sygedagpenge
Udgifterne til sygedagpengeområdet dækker
udgifter til sygedagpenge, hvor staten yder stats‐
refusion afhængig af varigheden på sygedagpen‐
ge samt udgifter til aktivering for sygedagpen‐
gemodtagere. Udgifter til sygedagpenge efter 52
uger afholdes fuldt ud af kommunerne. Fra 2011
er den statslige refusion af aktiveringsudgifterne
til sygedagpengemodtagerne underlagt et fælles
driftsloft, hvor under driftsudgifterne dækkes
med 50 pct.

Sygedagpengeperioden og refusion:
Statsrefusion til kommunernes syge‐
dagpengeudgift er fra 1.7.2010 afhæn‐
gig af varighed og som noget nyt om
den syge er i et aktivt forløb i sygedag‐
pengeperioden.
 0. – 4. uge: 100 pct. refusion
 5. ‐ 8. uge: 50 pct. refusion
 9. ‐ 52. uge: afhænger refusionen af
om de ledige deltager i aktive til‐
bud eller er delvis rask‐
meldt/sygemeldt.
- Under aktive virksomhedsret‐
tede tilbud, ordinær uddannel‐
se eller delvis raskmelding
modtager kommunen 50 pct. i
refusion
- Ved andre tilbud modtager
kommunen 30 pct. i refusion
- Uden aktivering modtager
kommunen 30 pct. i refusion.
 Efter den 52. uge: Kommunerne
afholder alle udgifterne til syge‐
dagpenge.
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Fra regnskab 2008 til regnskab 2010 har kommunernes nettodriftsudgifter til sygedagpenge
pr. 17‐64 årige været stigende for alle de 6 kommuner.
Alle kommunerne har et udgiftsniveau i regnskab 2010 under landsgennemsnittet, med und‐
tagelse af Høje‐Taastrup Kommune som har det højeste udgiftsniveau. Udgiftsniveauet i
Gentofte Kommune ligger under niveauet i de øvrige seks kommuner.
Figur 10.9: Nettodriftsudgifter til sygedagpenge pr. 17‐64 årige, 2012‐priser

Kilde: ECO nøgletal 8.20

Der er forskellige forventninger blandt kommunerne med hensyn til udviklingen i udgifter‐
ne til sygedagpengeområdet. I forhold til regnskab 2010 forventer Høje‐Taastrup og Hillerød
kommune faldende nettodriftsudgifter i budget 2012, hvorimod de resterende kommuner
forventer stigende udgifter. Det mest markante fald gælder Høje Taastrup Kommune.
Beskæftigelsesministeriet har hvert år udarbejdet mål for beskæftigelsesområdet. Et at disse
mål har til og med 2010 været at nedbringe antallet af sygedagpengesager med en varighed
på over 26 uger. Begrundelsen for nedbringelsen af antallet af sygedagpengeforløb over 26
uger handler om at sætte ind overfor de kortere forløb, og dermed sikre at de ikke udvikler
sig til langvarige forløb, med en større sandsynlighed for at miste tilknytningen til arbejds‐
markedet.
Udviklingen i antallet af sygedagpengesager over 26 uger illustreres i nedenstående figur.
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Figur 10.10: Udviklingen i antallet (indekseret) af sygedagpengesager over 26 uger i 2008‐
2011

Kilde: www.jobindsats.dk, Sygedagpenge
Note: 2008 = indeks 100

Som det fremgår af ovenstående figur er det lykkedes de fleste kommuner at nedbringe an‐
tallet af sygedagpengesager over 26 uger fra 2008 til 2011. De eneste kommuner, hvor det
ikke er lykkedes er i Gentofte og Gladsaxe kommuner. Det skal dog i den forbindelse næv‐
nes, at Gentofte Kommune har landets laveste andel af sy‐ Førtidspension og refusion:
gedagpengemodtagere i forhold til befolkningen. For hele Staten giver kommunerne refusion
landet gælder det, at antallet af sygedagpengesager over 26 for førtidspension efter:
uger er faldet, faldet udgør 5,6 pct. fra 2008 til 2011. Greve Gammel ordning:
og Høje‐Taastrup udviser det største fald i antallet på hen‐  Førtidspension med 100 pct.
refusion, tilkendt før 1. januar
holdsvis 15 og 9 pct. fra 2008 til 2011.
Førtidspension
Førtidspension dækker over nettodriftsudgifter til førtids‐
pension med 50 pct. refusion, samt førtidspension med 35
pct. refusion.
Udviklingen i nettodriftsudgifter til førtidspension fremgår
af figur 10.11.
Udviklingen i nettodriftsudgifterne til førtidspension pr.
17‐64 årige i perioden 2007‐2010 er stigende i alle de 6
kommuner. Baggrunden for de stigende udgifter skal i høj
grad ses i sammenhæng med at de kommunale nettoudgif‐
ter til nytilkendte førtidspensionister er større end de kom‐
munale nettoudgifter til førtidspensionister på den gamle
ordning, hvilket skyldes den lavere statsrefusion.

1992.
Førtidspension med 50 pct. refu‐
sion, tilkendt i perioden 1. januar
1992 til 31. december 1998
 Førtidspension med 35 pct. refu‐
sion, tilkendt i perioden 1. januar
1999 til 31. december 2002, som
indebærer en niveauopdeling af
de forskellige førtidspensions‐
typer.
Ny ordning:
 Førtidspension med 35 pct. refu‐
sion tilkendt efter regler gæl‐
dende fra 1. januar 2003, tilken‐
des folkepension ud fra arbejds‐
evnekriterium, hvor uanset in‐
validitetsgrad udbetales et stan‐
dard beløb svarende til dagpen‐
gemaksimum.
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Figur 10.11: Nettodriftsudgifter til førtidspension pr. 17‐64 årige, 2011‐priser

Kilde: ECO nøgletal, særkørsel på overførselsområdet, udarbejdet marts 2010

Alle kommunernes udgifter til førtidspension er lavere end landsgennemsnittet i regnskab
2009 og regnskab 2010. Især ses udgifterne i Gentofte Kommune ligger markant lavere end
de øvrige kommuner og landsgennemsnittet. Høje‐Taastrup og Helsingør kommuner har et
udgiftsniveau tæt på landsgennemsnit.
For at få et mere nuanceret billede af førtidspension, illustreres nedenstående figur nytilken‐
delser af førtidspension pr. 1.000 17‐64 årig i 2010.
Figur 10.12: Antal nytilkendelser af førtidspension pr. 1.000 17‐64 årig, 2010

Kilde: ast.statistikbank.dk/FOP1

Der er stor forskel på nytilkendelser af førtidspension pr. 1.000 17‐64 årig i 2010 i mellem de
seks kommuner. I 2010 varierer antallet af nytilkendelser af førtidspension pr. 1.000 17‐64
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årige således fra knap 3 i Gentofte og Helsingør og Hillerød kommuner til 5 i Høje‐Taastrup
og Greve. På landsplan var nytilkendelser af førtidspension pr. 1.000 17‐64 årige knap 5 i
2010.
Revalidering
Nettodriftsudgifter til revalidering dækker over udgifter til ordinær uddannelse, arbejds‐
prøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, er‐
hvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter, samt ud‐
gifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.
Udgifterne på revalideringsområdet er afhængig af antallet af revalidender samt typen af
uddannelsesvalg. Foranstaltningerne i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats kan i stor ud‐
strækning bruges til andre målgrupper i form af kortere uddannelser, virksomhedspraktik
og løntilskud, hvorfor kommunernes udgifter på revalideringsområdet generelt har været
faldende i de senere år.
Figur 10.13: Nettodriftsudgifter til revalidering og løntilskud mv. pr. 17‐64 årige, 2012 pri‐
ser

Kilde: ECO nøgletal, særkørsel på overførselsområdet, udarbejdet marts 2010

Det fremgår af ovenstående figur, at udviklingen i nettodriftsudgifterne til revalidering pr.
17‐64 årige har været svagt faldende i næsten alle de 6 kommuner i perioden 2008‐2009. Ud‐
viklingen i de budgetterede udgifter i 2011 og 2012 er dog forskellig, idet der forventes sti‐
gende udgifter fra 2010 i Greve, Helsingør og Gladsaxe kommuner, mens der forventes
uændret eller faldende udgifter i de resterende kommuner.
Udgiftsniveauet i de seks kommuner er i alle årene mindre end landsgennemsnittet.
Udgiftsniveauet i Gentofte Kommune ligger markant lavere end de øvrige kommuner og
landsgennemsnittet, mens udgiftsniveauet er højest i Greve og Helsingør kommuner.
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Fleksjob og ledighedsydelse
Nettodriftsudgifter til Fleksjob og ledighedsydelse dækker
over udgifter til løntilskud til personer med varige be‐
grænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob samt
udgifter til forsørgelse af ledige fleksjobberettigede (ledig‐
hedsydelse).

Fleksjob og ledighedsydelse
På fleksjob og ledighedsydelsesom‐
rådet giver staten kommunerne
refusion for følgende:
 Udgifterne til løntilskud i for‐
bindelse med Fleksjob refunde‐
res med 65 pct. af udgifterne.
 Udgifterne til ledighedsydelse
refunderes med 30 pct. eller 50
pct. alt afhængig af hvorvidt
den fleksjobberettigede deltager
i et virksomhedsrettet aktive‐
ringsforløb.

Figur 10.14: Nettodriftsudgifter til fleksjob og ledighedsydelse pr. 17‐64 årig, 2012‐priser

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel REGK31, BUDK32 samt BEF1A07 og FOLK1

Udgifterne til fleksjob og ledighedsydelse er mindre end landsgennemsnittet i alle kommu‐
ner for hele perioden. Greve, Gladsaxe og Hillerød kommuner ligger tættest på landsgen‐
nemsnittet i regnskab 2010.
Fra regnskab 2010 til budget 2011 har der været en faldende tendens i nettodriftsudgifterne
for Høje‐Taastrup, Gladsaxe og Hillerød, hvorimod der forventes stigende udgifter i de re‐
sterende kommuner. På landsplan forventes nettodriftsudgifterne uændret fra regnskab 2010
til budget 2011.
Gentofte Kommune ligger lavest i hele perioden, herefter kommer Høje‐Taastrup kommune.
Høje‐Taastrup har et relativt stort fald i nettodriftsudgifterne i budget 2011. I budget 2012
forventer Gladsaxe en stor stigning i nettodriftsudgifterne, hvor de resterende kommuners
forventninger er nogenlunde uændrede.
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Figur 10.15: Andel af fleksjobberettigede fuldtidspersoner på ledighedsydelse i 2011.

Kilde: Jobindsats.dk
Note: Fleksjobberettigede er her defineret som fuldtidspersoner, der er i et fleksjob eller er modtagere
af ledighedsydelse.

Der er stor forskel på statsrefusionsprocenten for fleksjobberettigede om de er i arbejde eller
er ledige. En stor andel af ledige har derfor betydning for den enkelte kommunes udgifter på
fleksjobområdet.
Som det fremgår af figur 10.16 er der forholdsvis stor forskel mellem kommunerne på ande‐
len af de fleksjobberettigede, der er ”ledige” og hermed modtager ledighedsydelse. Hillerød
og Høje‐Taastrup har den højeste andel af ledighedsydelsesmodtagere og begge kommuner
ligger over andelen for hele landet.
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11. Administration
11.1 Indledning
I dette kapitel sammenlignes kommunernes administrationsudgifter ud fra to forskellige
metoder. Kommunernes administrationsudgifter kan enten opgøres ud fra kommunernes
regnskaber på baggrund af en opgørelse af udgifterne, som kommunerne afholder på ho‐
vedkonto 6, hvilket også benævnes som ”Regnskabsmetoden”, eller opgørelsen kan ske på
baggrund af antal ansatte i administrative stillingskategorier, hvilket også kan benævnes
som ”Personalemetoden”.
11.2 Sammenfatning og konklusioner
Kommunernes udgifter til administration er benchmarket på baggrund af to forskellige
metoder – regnskabsmetoden og personalemetoden. Der er fordele og ulemper ved hver af
de to metoder, der er baseret på vidt forskellige datagrundlag. Der er således store ind‐
holdsmæssige forskelle i de to metoder og dermed også store forskelle i de to metoders re‐
sultater.
Den mest anvendte og mest tilgængelige metode er at opgøre, hvilke udgifter kommunerne
afholder på hovedkonto 6 ‐ regnskabsmetoden. Når kommunerne sammenlignes på denne
baggrund har Gentofte Kommune de laveste administrationsudgifter pr. indbygger i hele
perioden fra regnskab 2008 til budget 2012. Høje‐Taastrup Kommune har det højeste niveau i
regnskab 2010, men kommunen har budgetteret med administrationsudgifter, der er 17 pct.
lavere i budget 2012 end i regnskab 2010. Greve Kommune efterfulgt af Helsingør Kommune
budgetterer med de højeste udgifter i budget 2012.
I forhold til landsgennemsnittet er det generelle billede for udgiftsniveauet i hele perioden
fra regnskab 2008 til budget 2012, at Gentofte og Gladsaxe kommuner ligger under lands‐
gennemsnittet. Helsingør, Hillerød og Høje‐Taastrup kommuner ligger over (eller på niveau
med) landsgennemsnittet, mens Greve Kommune ligger over landsgennemsnittet mht. bud‐
get 2011‐2012.
Høje‐Taastrup og Helsingør kommuner har højere faktiske udgifter end det beregnede
udgiftsbehov i regnskab 2010. De øvrige fire kommuner har lavere faktiske udgifter i forhold
til det beregnede udgiftsbehov. Gladsaxe Kommune efterfulgt af Gentofte Kommune har det
laveste udgiftsniveau i forhold til det beregnede udgiftsbehov – Det faktiske udgiftsniveau er
for disse to kommuner hhv. 17 pct. og 14 pct. lavere end det beregnede udgiftsbehov. I regn‐
skab 2010 har Høje‐Taastrup Kommune har det højeste udgiftsniveau i forhold til det bereg‐
nede udgiftsbehov.
Udgiftsniveauet korrigeret for udgiftsbehov i 2012 er lavere eller på niveau med 2008 for alle
kommunerne bortset fra Greve Kommune, hvor udgiftsniveauet i forhold til det beregnede
udgiftsbehov er steget i hele perioden.

141

De overordnede nøgletal for udgiftsniveauet for regnskab 2010 og udgiftsudviklingen for
perioden 2008‐2012 på administrationsområdet ser ud som følger:
Tabel 11.1 Oversigt over udgiftsniveau og udgiftsudvikling for administrationsområdet
Udgiftsniveau - Regnskab 2010 og udgiftsudvikling i perioden 20082012 pr. indbygger

Udgiftsniveau i regnskab 2010 og udgiftsudvikling i perioden 2008-2012 korrigeret
for udgiftsbehov pr. indbygger

Kommune:

Udgiftsniveau Regnskab
2010

Afvigelse i
udgiftsniveau
korrigeret for
Beregnet
Udgiftsudvikling udgiftsbehov - udgiftsbehov i perioden 2008- Regnskab
Regnskab
2012
2010
2010

Udgiftsudvikling korrigeret for udgiftsbehov i
perioden 2008-2012

Beløb/kr.:

Vækst/pct.:

Udgiftsvækst/pct.point.:

Beløb/(kr.:

Afvigelse/pct.:

Gentofte

3.820

-9

4.428

-14

-4

Gladsaxe

4.350

-3

5.213

-17

-3

Greve

5.299

22

5.505

-4

24

Helsingør

6.175

3

5.462

13

1

Hillerød

5.102

-22

5.467

-7

-27

Høje-Taastrup

6.817

-9

5.626

21

-6

Hele landet

5.303

4

5.303

0

0

Tabellen opsummerer de overordnede tendenser for udgiftsniveau og udgiftsudvikling. I tabellen
venstre side viser farven hvilke kommuner der har det laveste (grøn) og højeste (rød) udgiftsniveau. I
tabellens højre side vises udgiftsniveauet når man korrigerer for udgiftsbehovet, og farven grøn viser
om kommunen har et udgiftsniveau på niveau/eller under sit beregnede udgiftsbehov. Rød farve
viser det modsatte.

Når kommunerne sammenlignes på baggrund af personalemetoden (omfanget af admini‐
strative personaleressourcer ‐ antal administrative årsværk ud fra udvalgte administrative
stillingskategorier), kan det konkluderes, at Helsingør og Høje‐Taastrup kommuner har de
højeste antal årsværk pr. indbygger i 2010, mens Greve Kommune har det laveste antal års‐
værk pr. indbygger.
Når antallet af administrative årsværk ses i forhold til kommunernes samlede bruttodrifts‐
udgifter har Høje‐Taastrup Kommune det højeste antal administrative årsværk, mens Hille‐
rød Kommune har det laveste uafhængig af, om det er ”smalt” eller ”bredt” administra‐
tionsmål (dvs. antal administrative årsværk hhv. ekskl. og inkl. diverse decentrale lederstil‐
linger). Forskellene mellem kommunerne udjævnes dog i forhold til opgørelsen pr. indbyg‐
ger, således at kommunerne ligger meget tæt på hinanden.
Mht. antallet af administrative årsværk i procent af ansatte i alt ligger Greve Kommune hø‐
jest, og Hillerød Kommune ligger lavest uafhængig af om det er det smalle eller det brede
administrationsmål.
Kommunernes indbyrdes placering er dermed afhængig af om antal årsværk ses i forhold til
pr. indbygger, bruttodriftsudgifter eller i procent af ansatte i alt
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Endeligt kan det konkluderes, at der er forskelle på, i hvilken udstrækning kommunerne har
valgt at henføre deres administrative personale til den centrale administrationskonto (ho‐
vedkonto 6), og i hvilken udstrækning man henfører dem til de enkelte hovedkonti. Gentof‐
te Kommune har opført en større del administrativt personale på andre hovedkonti end ho‐
vedkonto 6. Høje‐Taastrup Kommune har den laveste andel af administrativt personale re‐
gistret på andre hovedkonti end hovedkonto 6. Dette kan afspejle en anden fordeling af ad‐
ministrationsopgaverne og forskelle i konteringspraksis mht. administrativt personale i disse
to kommuner sammenlignet med de øvrige benchmarkkommuner, der ligger relativt tæt.
11.3 Analyse ud fra regnskabsmetoden
I det følgende sammenlignes der på baggrund af opgørelse af udgifter, som kommunerne
afholder på hovedkonto 6.
11.3.1 Udvikling i udgiftsniveau
Figur 11.1 viser nettodriftsudgifterne til administration pr. indbygger fra 2008‐2012, herun‐
der udgifter til administrationsbygninger samt sekretariat og forvaltninger, men eksklusiv
udgifter til løn‐ og barselspuljer (og forsikringspuljer for R2010 og B2011‐2012) og tjeneste‐
mandspensioner. De første tre år er regnskabstal, mens de to sidste er budgettal.
Opgørelsen er ikke korrigeret for de væsentlige opgaveændringer, der har været i perioden
siden kommunalreformen herunder primært beskæftigelsesreformen medio 2009, hvor
kommunerne overtog medarbejderne fra den statslige del af jobcentrene. (Svarende til 1.300
årsværk på landsplan)
Figur 11.1 Administrationsudgifter pr. indbygger eksklusiv løn‐ og barselspuljer, interne
forsikringspuljer og ekskl. tjenestemandspensioner (2012‐priser)
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Kilde: ECO‐nøgletal, tabel 9.40 og 9.41.
Ekskl. barselspuljer og interne forsikringspuljer for R2010 og B2011‐2012
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Høje‐Taastrup Kommune har i regnskab 2010 det højeste udgiftsniveau efterfulgt af
Helsingør og Greve kommuner. Gentofte, Gladsaxe og Hillerød kommuner har de laveste
udgiftsniveauer og ligger under landsgennemsnittet i 2010. I budget 2012 har Greve og Hel‐
singør kommuner de højeste udgiftsniveauer. Gentofte, Gladsaxe og Hillerød kommuner
budgetterer alle med udgifter under landsgennemsnittet.
Hillerød Kommune har haft et betydeligt fald i administrationsudgifterne fra regnskab 2008
til regnskab 2009, hvilket skyldes dels personalereduktion på administrationsområdet (sva‐
rende til ca. 100 stillinger på rådhuset) og dels, at kommunen ikke har flyttet overheadind‐
tægter fra takstfinansierede institutioner på hovedkonto 3 og 5 til hovedkonto 6 (administra‐
tion) i regnskab 2008. Høje‐Taastrup Kommune har først konteret overheadindtægter på ho‐
vedkonto 6 fra Regnskab 2010, mens Greve Kommune ikke har konteret overheadindtægter
på hovedkonto 6 i hele perioden fra 2007 til 2012.
Stigningen i Greve Kommunes udgifter fra regnskab 2010 til budget 2011 skyldes indefrys‐
ning af driftsoverførsler fra 2009 til 2010 på 38,5 mio. kr. med henblik på udbetaling i 2011.
Herudover skyldes stigningen fra budget 2011 til budget 2012, at Greve Kommune har
indlagt en pulje på 30 mio. kr. til driftsoverførsler samt samlet kommunens rengøringsbud‐
get på ca. 30 mio. kr. på hovedkonto 6 i budget 2012
Stigningen i administrationsudgifterne for Gladsaxe Kommune fra budget 2011 til budget
2012 skyldes, at overheadindtægterne vedrørende afskrivninger og forrentning er ophørt
med at blive konteret på konto 6. Det giver et mere retvisende billede af administrationsud‐
gifterne i 2012 end i 2011.
Høje‐Taastrup Kommune har frem til 2012 haft konteret udgifter til genforsikring af tjene‐
stemænd under funktion 06. Dette har betydet Høje‐Taastrup Kommunes udgifter på konto
6 har ligget ca. 150 kr. for højt pr. indbygger. Yderligere har Høje‐Taastrup Kommune siden
2010 konteret og bogført langt flere IT udgifter under konto 6. Høje‐Taastrup kommune har
budgetteret med et relativt kraftigt fald i administrationsudgifterne i budget 2011 og 2012 ift.
regnskab 2010, således at de budgetterede administrationsudgifter er 17 pct. lavere i budget
2012 end i regnskab 2010. Høje‐Taastrup Kommune har fra 2010 til 2012 nedlagt 90 admini‐
strative årsværk svarende til 12 %. I henhold til analyse fra KL (oktober 2011), er Høje‐
Taastrup kommune blandt de kommuner i landet med den mest markante reduktion i det
administrative personale, siden slutningen af 2010.

11.3.2 Sammenligning af udgiftsniveau og beregnet udgiftsbehov
Kommunernes udgiftsniveauer afhænger bl.a. af de rammebetingelser, som den enkelte
kommune er underlagt. Tabel 11.1 viser det faktiske udgiftsniveau i regnskab 2010 og et ud‐
giftsbehov, der er beregnet ud fra en række rammebetingelser (se afsnit 11.3.3).
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Tabel 11.2 Udgiftsniveau pr. indbygger på administrationsområdet – Regnskab 2010
Udgiftsniveau pr.
indbygger

Beregnet
udgiftsbehov pr.
indbygger

3.820
4.428
Gentofte
Gladsaxe
4.350
5.213
Greve
5.299
5.505
Helsingør
6.175
5.462
Hillerød
5.102
5.467
Høje-Taastrup
6.817
5.626
Landsgennemsnit
5.303
5.303
Kilde: ECO‐nøgletal 2011 tabel 9.41 ʺ‐ʺ angiver mindreudgift
Note: Eksklusiv løn‐ og barselspuljer og tjenestemandspension

Mer/mindreudgift pr. Afvigelse i
indbygger i forhold til
pct.
beregnet
udgiftsbehov pr.
indbygger
-608
-14
-863
-17
-206
-4
713
13
-365
-7
1.191
21
0
0

Læses tabellen lodret viser den, at de faktiske udgifter i fire af kommunerne ‐ Gentofte,
Gladsaxe, Hillerød og Greve kommuner ‐ ligger under landsgennemsnittet, mens Helsingør
og Høje‐Taastrup kommuner ligger højere end landsgennemsnittet. Alle kommuner – med
undtagelse af Gentofte Kommune – ligger relativt tæt på landsgennemsnittet mht. til det
beregnede udgiftsbehov (afvigelse på mellem 2 pct. og 4 pct.). Gentofte og Gladsaxe kom‐
muner ligger hhv. 17 pct. og 2 pct. under landsgennemsnittet.
Læses tabellen vandret kan der konstateres, at Høje‐Taastrup og Helsingør kommuner har
højere faktiske udgifter end det beregnede udgiftsbehov. De øvrige fire kommuner har lave‐
re faktiske udgifter i forhold til det beregnede udgiftsbehov. Gladsaxe Kommune efterfulgt
af Gentofte Kommune har det laveste udgiftsniveau i forhold til det beregnede udgiftsbehov
– Det faktiske udgiftsniveau er for disse to kommuner hhv. 17 pct. og 14 pct. lavere end det
beregnede udgiftsbehov. Høje‐Taastrup Kommune har det højeste udgiftsniveau i forhold til
det beregnede udgiftsbehov.
Sammenligning af udgiftsniveau og beregnet udgiftsbehov fra regnskab 2008 til budget 2012
Udviklingen i kommunernes udgiftsniveau korrigeret for det beregnede udgiftsbehov for
perioden 2008‐2012 illustreres i figur 11.2. Ligger indeks over 100 betyder det, at udgiftsni‐
veauet overstiger det beregnede udgiftsbehov for det pågældende år.
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Figur 11.2 Sammenligning af udgiftsniveau og beregnet udgiftsbehov
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Kilde: ECO‐nøgletal, tabel 9.40 og 9.41 for de enkelte år.
Note: Indeks 100=land.

Det fremgår af figuren, at det udgiftsniveauet korrigeret for udgiftsbehov i 2012 er lavere
eller på niveau med 2008 for alle kommunerne bortset fra Greve Kommune, hvor udgiftsni‐
veauet i forhold til det beregnede udgiftsbehov er steget i hele perioden.
11.3.3 Forskelle i rammebetingelser/udgiftsbehov på administrationsområdet
Udgifterne på administrationsområdet påvirkes af følgende rammebetingelser (empirisk
belyst af ECO‐nøgletal), som forklarer 60 procent af forskellene kommunernes udgifter til
administration (i parentes er anført hvor meget de angivne rammebetingelser vægter):
 Andel børn af enlige forsørgere (vægter 23 pct.): Udgiftsniveauet øges, når andelen af
børn af enlige forsørgere stiger (Rammebetingelsen ”andel børn af enlige forsørgere” er
en empirisk belyst indikator på sociale problemer i bredere forstand).
 Boligkriteriet (vægter 20 pct.): Udgiftsniveauet øges, når boligkriteriet (andelen af boliger
opført før 1920, som er uden centralvarme, samt udlejede lejligheder og enkeltværelser
opført efter 1964 i procent af samtlige boliger) stiger. Boligforhold påvirker kommuner‐
nes ressourcer og udgifter forskelligt, fordi der er socioøkonomiske forskelle imellem de
mennesker, der bebor de respektive boliger.
 Beregnet rejsetid pr. indbygger (vægter 36 pct.): Udgiftsniveauet øges, når den beregnede
rejse tid pr. indbygger stiger. Rejsetidskriteriet et mål for, hvor lang tid det i gennemsnit
vil tage en kommunes indbyggere at nå 2000 medborgere. Rejsetidskriteriet indgår
positivt som udtryk for, at en mere spredt bosætning fører til større administrative udgif‐
ter, både i kraft af et større behov for decentrale borgerservicecentre for borgerne og et
større tids‐ og ressourceforbrug for administrative medarbejdere, der bevæger sig ud fra
rådhuset til møder med kolleger, skoler, institutioner og borgere.
 Folketallet (logaritmisk) (vægter 21 pct.): Udgiftsniveauet reduceres i takt med stigende
indbyggertal på grund af stordriftsfordele. Den logaritmiske model indikerer dog, at
stordriftsfordelene flader ud med stigende befolkningstal.
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Figur 11.3 rammebetingelser for de seks kommuner (indeks)
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Kilde: ECO‐nøgletal, tabel 2.40 og 2.50.
Note: Indeks 100 = landsgennemsnit.

Når det beregnede udgiftsbehov i Høje‐Taastrup, Hillerød, Greve og Helsingør kommuner
er større end eller på niveau med landsgennemsnittet skyldes det bl.a., at boligkriteriet er
større end landsgennemsnittet, ligesom også andelen af børn af enlige forsørgere, er større
end – eller på niveau med landsgennemsnittet. I modsatte retning trækker en lavt beregnet
rejsetid pr. indbygger i forhold til landsgennem‐
Administrationsmål:
Grundtanken er, at anvende stillings‐
snittet.
Ovennævnte rammebetingelser (parametre) for
Gentofte Kommune peger alle i retning af et lavere
beregnet udgiftsbehov for kommunen end sam‐
menlignet med landsgennemsnittet.

11..4 Analyse ud fra personalemetoden ‐ antal
administrative årsværk for år 2010
Personalemetoden indregner – i modsætning til
regnskabsmetoden ‐ decentralt administrativt per‐
sonale og tager hensyn til forskelle i konterings‐
praksis af administrativt personale. Eksempelvis vil
kontorpersonale, som arbejder på en skole og udfø‐
rer administrativt arbejde indgå i denne opgørelse.
Det betyder, opgørelsen viser omfanget af admini‐
strative ressourcer, defineret ud fra de pågælden‐
des medarbejderes stillingsbetegnelse.

betegnelserne i kommunernes lønre‐
gistreringsdata til dannelse af to
administrationsmål (Jf. bilag 1):
Smalt administrationsmål:
Består af stillingsbetegnelser, hvor det
forventes, at de administrative opgaver
er omfattende, og hvor der forventes
ingen eller næsten ingen brugerkon‐
takt. Som administrative stillinger
henregnes i denne analyse følgende
overenskomstområder:
Akademikere
Chefer
Kontor og It‐personale
Socialrådgivere og socialformidlere
Bredt administrationsmål:
Består af stillingsbetegnelserne, der
indgår under det smalle administra‐
tionsmål hvortil henregnes diverse
decentrale lederstillinger (ledende
personale) mv. Administrationsmålet
dækker flere stillingsbetegnelser.
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Administrationsmål i forhold til hhv. Indbyggertal, bruttodriftsudgifter og samlet antal an‐
satte
I de følgende figurer sammenholdes benchmark‐kommunernes administrative årsværk for
år 2010 med hhv. kommunernes indbyggertal, bruttodriftsudgifter og samlet antal ansatte.
Hermed skabes et mål for administrationens andel af det samlede aktivitetsniveau i kommu‐
nerne. I den forbindelse skal det pointeres, at kommunernes samlede aktivitetsniveau også
afhænger af kommunernes rammebetingelser.
Figur 11.4 viser antallet af årsværk pr. 1000 indbyggere opgjort på administrationsmål.
Figur 11.4 Administrative årsværk – hhv. ”smalt” og ”bredt” administrationsmål ‐ pr. 1000
indbyggere fordelt på administrationsmål, 2010
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Kilde: ECO‐nøgletal 2011 tabel 9.46. På baggrund af oplysninger fra det fælleskommunale løndatakon‐
tor (FLD) om antal fuldtidsbeskæftigede i kommunerne i 2010 (aggregering af de månedlige lønudbe‐
talinger til årsbasis).

Som det fremgår af figuren ovenfor, har Høje‐Taastrup Kommune flest årsværk pr. indbyg‐
ger på både det smalle og brede administrationsmål. Greve Kommune har færrest årsværk
på både det smalle og det brede administrationsmål. Gennemsnittet for de 6 benchmark‐
kommuner er højere end landsgennemsnittet for begge administrationsmål svarende til 0,5
årsværk pr. 1.000 indbyggere.
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Figur 11.5 viser antallet af årsværk opgjort pr. mio. kr. i bruttodriftsudgifter.
Figur 11.5: Administrative årsværk – hhv. ”smalt” og ”bredt” administrationsmål ‐ pr. mio.
kr. i bruttodriftsudgifter fordelt på administrationsmål, 2010
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Kilde: ECO‐nøgletal 2011 tabel 9.46. På baggrund af oplysninger fra det fælleskommunale løndatakon‐
tor (FLD). Bruttodriftsudgifter er fra regnskab 2010 (kilde: Statistikbanken REGK11)

Høje‐Taastrup ligger højest på både det smalle og det brede administrationsmål, når årsværk
ses i forhold til de samlede bruttodriftsudgifter, mens Hillerød ligger lavest. Det er værd at
bemærke, at forskellene mellem kommunerne udjævnes, når årsværkene ses i forhold til
bruttodriftsudgifter i stedet for indbyggertal. Gennemsnittet for de 6 benchmarkkommuner
er på niveau med landsgennemsnittet. Dette gælder for begge administrationsmål.
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Figur 11.6 viser antallet af administrative årsværk i procent af ansatte i alt.
Figur 11.6 Administrative årsværk – hhv. ”smalt” og ”bredt” administrationsmål ‐ i pro‐
cent af ansatte i alt, 2010
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Kilde: ECO‐nøgletal 2011 tabel 9.46. På baggrund af oplysninger fra det fælleskommunale løndatakon‐
tor (FLD).

Som det fremgår af tabellen ovenfor ligger Greve Kommune højest og Hillerød Kommune
lavest uafhængig af, om det er det smalle eller det brede administrationsmål, når årsværk ses
i forhold til antallet af ansatte i alt. Gennemsnittet for de 6 benchmarkkommuner er lavere
end landsgennemsnittet med hhv. 0,2 og 0,4 pct.
Fordeling af administrative årsværk
Figuren nedenfor viser andelen af kommunernes administrative årsværk på hovedkonto 0‐5
ud af det samlede antal administrative medarbejdere årsværk (opgjort ud fra det brede ad‐
ministrationsmål). Fordeling giver et billede af, hvor kommunerne har valgt at kontere deres
administrative personale. Samtidig kan fordelingen til en vis grad indikere graden af centra‐
lisering/decentralisering i kommunerne.
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Figur 11.7: Administrative årsværk på hovedkonto 0‐5 i procent af administrative medar‐
bejdere i alt (personaleadministrativ decentraliseringsgrad), 2010
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Kilde: ECO‐nøgletal 2011 tabel 9.46. På baggrund af oplysninger fra det fælleskommunale løndatakon‐
tor (FLD).

Som det illustreres i figuren, har Gentofte Kommune den højeste procentandel af administra‐
tive årsværk konteret på hovedkonto 0‐5, mens Høje‐Taastrup Kommune ligger lavest. Gen‐
nemsnittet for de 6 benchmarkkommuner er 1,9 pct. højere end landsgennemsnittet1. Billedet
ændrer sig ikke, når fordelingen opgøres for det smalle administrationsmål.

11.5 Andre forhold
Nedenfor oplistes forhold, som der skal tages højde for i fortolkningen af nøgletal specifikt
for administrationsområdet.
Regnskabsmetoden (dvs. opgørelse af udgifter, som kommunerne afholder på hovedkonto 6)
Administrative opgaver er i analysen ud fra regnskabsmetoden (afsnit 11.3) defineret til ale‐
ne at omfatte administrative opgaver, der regnskabsmæssigt henføres til det kommunale
budget‐ og regnskabssystems hovedkonto 6. Derudover gælder, at kommunerne regn‐
skabsmæssigt henfører en række udgifter til hovedkonto 6 af den grund, at de ikke lader sig
henføre til andre hovedkonti i kommunernes kontoplan. Ligeledes påvirker forskellig konte‐
ringspraksis vedrørende f.eks. It‐investeringer, der enten konteres som driftsudgifter eller
1

Rapporten fra KREVI ”Sammenligning af kommunernes administrationsudgifter – to metoder – to resultater”
(fra februar 2011) viser, at det er generelt gældende (”påvist statistisk belæg”), at jo større kommunen er, jo min‐
dre er den andel af det administrative personale, der konteres på konto 6. En af årsagerne kan være, at store
kommuner har flere store institutioner med eget administrativt personale og dermed en højere decentraliserings‐
grad.

151

anlægsudgifter i kommunerne, denne sammenligning af kommunernes administrationsud‐
gifter. Regnskabsmetodens væsentligste svaghed er dog, at den ikke indregner decentralt
administrativt personale, som ifølge konteringsreglerne skal konteres uden for hovedkonto
6.
Personalemetoden (dvs. administrationsmål/ antal administrative årsværk ud fra udvalgte
administrative stillingskategorier)
Generelt kan der siges om personalemetoden (afsnit 11.4), at det ikke er muligt at opstille en
entydig operationel definition af administration, hverken i forhold til stillinger eller funktio‐
ner. Enhver operationalisering beror på nogle valg, der indebærer en følsomhed overfor så‐
vel den konkrete afgrænsning af stillingskategorier som kommunernes organisering og løn‐
kontering.
Nogle personalegrupper beskæftiger sig med både administration og andre opgaver.
Personalemetodens væsentligste svaghed er, at den alene medtager administrative lønudgif‐
ter og således ikke indregner de øvrige administrationsudgifter ‐ udover løn ‐ f.eks. IT, va‐
rekøb og tjenesteydelser. Opgørelsen er endvidere følsom overfor kommunale forskelle mht.
udlicitering, brug af private leverandører og fælleskommunale samarbejder.
Sammenfatning
Der er som nævnt fordele og ulemper ved hver af de to metoder, der er baseret på vidt for‐
skellige datagrundlag. Der er store indholdsmæssige forskelle i de to metoder og dermed
også store forskelle i de to metoders resultater. Dette skal man generelt være opmærksom på,
når man sammenligner kommunernes administrationsudgifter ved hver af de to metoder, og
når resultaterne af de to forskellige tilgange sammenlignes2.
Endelig skal det bemærkes, at de to opgørelsesmetoder – regnskabsmetoden og personale‐
metoden ‐ alene fortæller noget om hhv. udgiftsniveau og antal årsværk (der evt. kan om‐
regnes til udgiftsniveau), men ikke hvad man får for udgifterne. Dermed siger opgørelserne
ikke noget om, hvor effektivt kommunerne administrerer, eller hvordan kvaliteten er.

2

Rapporten fra KREVI ”Sammenligning af kommunernes administrationsudgifter – to metoder – to resultater”
(fra februar 2011) viser også at de to forskellige tilgange giver forskellige resultater. Specifikt indikerer KREVI’s
analyse mht. benchmarkkommunerne, at resultaterne for Gentofte og Gladsaxe kommuner ændrer sig mest.
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12. Tværgående områder
12.1 Indledning
I dette kapitel sammenlignes nøgletal, der ikke blot vedrører et enkelt sektorområ‐
de/opgaveområde men hele den kommunale virksomhed. Analysen kigger nærmere på per‐
sonalemæssige forhold som sygefravær og løn. Herudover sammenlignes kommunernes
konkurrenceudsættelse (eksternt samarbejde med private leverandører).
I de seneste års nøgletalsrapporter har der også været en analyse af kommunernes persona‐
leomsætning (til‐ og afgangsfrekvenser i procent af det samlede personale), men denne ud‐
går i indeværende rapport, da FLD‐data vedr. 2011 først er klar i november. Sædvanligvis er
disse data klar i april.
12.2 Sammenfatning og konklusioner
Sygefravær:
Sygefraværet i alle benchmarkkommunerne – bortset fra Gentofte Kommuner (med 12,6
fraværsdage) ligger for år 2010 over landsgennemsnittet, som er på 12,7 fraværsdage om året
pr. fuldtidsbeskæftiget. Høje‐Taastrup Kommune har det højeste sygefravær med 14,4 fra‐
værsdage pr. fuldtidsbeskæftiget, men antallet af fraværsdage er faldet med 1,9 i forhold til
2009.
Gennemsnittet for de 6 kommuner er på 13,4 fraværsdage pr. fuldtidsbeskæftiget for år 2010,
hvilket er hhv. 0,8, 1,2 og 1,5 fraværsdage lavere end gennemsnittet for 2009, 2008 og 2007.
Sygefraværet er i perioden 2007‐2010 aftaget mest for Høje‐Taastrup og Gentofte kommuner
med 2,5 fraværsdage pr. fuldtidsbeskæftigede.
Løn:
Når man sammenligner den gennemsnitlige månedsløn for det samlede personale for de
enkelte kommuner fremgår det, at Greve Kommune efterfulgt af Hillerød Kommune ligger
højest mens Gladsaxe Kommune efterfulgt af Gentofte Kommune ligger lavest. Forskellen i
den gennemsnitlige månedsløn mellem disse to kommuner er på ca. 1.500 kr. Personalet i
Greve og Hillerød kommuner har en gennemsnitlig månedsløn, der er højere end landsgen‐
nemsnittet.
Forskellen i gennemsnitslønningerne afspejler i væsentlig grad forskelle i sammensætningen
af personale. Greve Kommune har efterfulgt af Hillerød Kommune således den laveste andel
af personalet (for de seks udvalgte personalegrupper) i de personalegrupper med det laveste
lønniveau, mens Gladsaxe Kommune efterfulgt af Helsingør Kommune og Gentofte Kom‐
mune har den højeste andel af personale i disse personalegrupper.
Konkurrenceudsættelse:
Formålet med konkurrenceudsættelse ‐ og dermed eksternt samarbejde med private leve‐
randører ‐ er at levere service til borgerne efter devisen ”bedst og billigst”.
Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU), der indikerer graden af konkurrenceudsættelse,
er højere i 2010 end i 2007 for alle benchmarkkommunerne bortset fra Gladsaxe og Høje‐
Taastrup kommuner.
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Greve kommune har den højeste IKU i 2010 på 27,5 %. IKU er på landsplan steget fra 23,7
pct. i 2007 til 25,7 pct. i 2010.
12.3. Analyse
12.3.1 Sygefravær
Figur 12.1 viser antallet af sygefraværsdage i 2010 for de enkelte kommuner.
Figur 12.1 Sygefraværsdage pr. fuldtidsbeskæftiget (fraværsdagsværk), 2010
16
14

Antal sygefraværsdage

12
10
8
6
4
2
0
Gentofte

Gladsaxe

Greve

Helsingør

Hillerød

Høje‐
Taastrup

Hele landet

Kilde: ECO‐nøgletal 2011 tabel 1.70.
Note: Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftigede.

Af figur 12.1 fremgår, at fraværet i alle benchmarkkommunerne bortset fra Gentofte Kom‐
mune (med 12,6 fraværsdage) ligger over landsgennemsnittet, som er på 12,7 fraværsdage
om året pr. fuldtidsbeskæftiget. Høje‐Taastrup Kommune har det højeste sygefravær med
14,4 fraværsdage pr. fuldtidsbeskæftiget, men antallet af fraværsdage er faldet med 1,9 i for‐
hold til 2009.
Gennemsnittet for de 6 kommuner er på 13,4 fraværsdage om året pr. fuldtidsbeskæftiget,
dvs. Høje‐Taastrup og Gladsaxe kommuner ligger over med hhv. 1 og 0,5 fraværsdage. Dette
svarer til en beregnet merudgift på hhv. 6,5 mio. kr. og 4,6 mio. kr. i forhold til gennemsnittet
for de seks kommuner (gennemsnitlig antal fraværsdage pr. fuldtidsbeskæftiget * antal fuld‐
tidsbeskæftiget = antal fraværsdage i alt * gennemsnitlig lønudgift pr. sygedag= Kommunens
udgift som følge af sygefravær).
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Figur 12.2 viser udviklingen i antal sygefraværsdage fra 2007 til 2010 for de enkelte kommu‐
ner
Figur 12.2 Udviklingen i antal sygefraværsdage pr. fuldtidsbeskæftiget (fraværsdagsværk)
2007‐2010

Antal sygefraværsdage

18
17
16
15
14
13
12
2007

2008

2009

2010

År
Gento fte

Gladsaxe

Greve

Helsingør

Hillerød

Høje Taastrup

Hele landet

Kilde: ECO‐nøgletal 2008‐2011 tabel 1.70.
Note: Opgjort som fraværsdagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget.

Som det fremgår af figur 12.2 er sygefraværet for de seks benchmarkkommuner faldende i
perioden fra 2007 til 2010. Sygefraværet har aftaget mest for Høje‐Taastrup og Gentofte
kommuner med 2,5 fraværsdage. Gennemsnittet for de 6 kommuner var i 2009, 2008 og 2007
på hhv. 14,2, 14,6 og 14.9 fraværsdage om året pr. fuldtidsbeskæftiget dvs. hhv. 0,8, 1,2 og 1,5
fraværsdage højere end i 2010. Dette svarer til en beregnet mindreudgift i 2010 på ca. 36 mio.
kr. ift. 2009, ca. 54 mio. kr. ift. 2008 og ca. 67 mio. kr. ift. 2007 (Svarende til ”frigivelse” af
hhv. 94, 141 og 176 årsværk). Lavere sygefravær er altså en vej til et større økonomisk råde‐
rum, som frigiver ressourcer til mere eller bedre service.
Figur 12.3 viser antal sygefraværsdage pr. fuldtidsbeskæftiget på de 6 udvalgte personale‐
grupper, der tilsammen udgør ca. 70 pct. af det samlede personale i kommunerne.
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Figur 12.3 Sygefraværsdage pr. fuldtidsbeskæftiget (fraværsdagsværk) i 2010 – fordelt på
de 6 udvalgte personalegrupper
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Kilde: Egne udtræk fra FLD’s database (LOPAKS).
Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsansat for de seks udvalgte personalegrupper.

Som det fremgår af figuren ovenfor er det stor variation dels mellem sygefraværet for de
enkelte personalegrupper og dels på tværs af kommunerne. Generelt er sygefraværet lavest
for akademikere og kontor‐ og it‐personale, mens det er højest for pædagogisk personale og
social‐ og sundhedspersonale. Dette er også billedet på landsplan.
Høje‐Taastrup Kommune har det højeste sygefravær for alle personalegrupperne bort set fra
”pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter”, hvor kommunen har det laveste syge‐
fravær.
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12.3.2 Løn – niveau og udvikling
Lønniveau:
Figur 12.4 viser den gennemsnitlige månedsløn for det samlede personale for de enkelte
kommuner.
Figur 12.4 Gennemsnitlig månedsløn for det samlede personale
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Kilde: Egne udtræk fra FLD’s database.
Note: Bruttoløn(beregnet som fuldtidsbeskæftiget) – november 2011 ‐ inkluderer grundløn, tillæg og
pensioner (inkl. kunstigt beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd) ‐. For alle grupper ekskl. ekstra‐
ordinært ansatte.

Som det fremgår af figuren ligger Greve Kommune – efterfulgt af Hillerød Kommune –
højest, mens Gladsaxe Kommune ligger lavest. Forskellen i den gennemsnitlige månedsløn
er på ca. 1.500 kr. Personalet i Greve og Hillerød kommuner har en gennemsnitlig måneds‐
løn, der er højere end landsgennemsnittet. Forskellen i gennemsnitslønningerne afspejler
primært forskelle i sammensætningen af personale, som det fremgår af nedenstående tabel.
Tabel 12.1: Fordeling af ansatte på de seks udvalgte personalegrupper
Tal angivet i procent
Akademikere, KL
Kontor- og It-personale, KL
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.
Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter
Social- og sundhedspersonale
I alt - de 6 udvalgte personalegrupper
Heraf de 3 lavestlønnede grupper

Gentofte Gladsaxe
7,1
6,2
13,8
13,1
20,2
19,6
16,8
21,7
8,7
12,1
33,5
27,2
100,0
100,0
58,9
61,1

Greve Helsingør
6,0
5,6
13,6
14,0
26,4
19,6
17,7
19,6
14,1
13,5
22,2
27,6
100,0
100,0
54,0
60,8

Hillerød
5,0
12,0
27,9
17,1
13,3
24,6
100,0
55,0

HøjeTaastrup
5,9
14,0
23,2
20,8
15,3
20,9
100,0
56,9

Hele
landet
5,7
14,1
21,2
16,3
9,2
33,6
100,0
59,0

Kilde: Egne udtræk fra FLD’s. database
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Note: Personalegrupper med det laveste lønniveau – af de seks udvalgte grupperinger ‐ er ”pædago‐
gisk personale – daginstitutioner/klubber/skolefritidsordninger”,”pædagogmedhjælpere og pædago‐
giske assistenter” og ”social‐ og sundhedspersonale”
De seks udvalgte personalegrupper udgør ca. 70 pct. af det samlede antal ansatte i de seks kommuner.

Som det fremgår af tabellen har Greve Kommune efterfulgt af Hillerød Kommune således
den laveste andel af personalet ‐ for de seks udvalgte personalegrupper ‐ i de personale‐
grupper med det laveste lønniveau, mens Gladsaxe Kommune efterfulgt af Helsingør Kom‐
mune og Gentofte Kommune har den højeste andel af personale i disse personalegrupper.
Det kan dermed konstateres, at personalesammensætningen for de seks udvalgte personale‐
grupper i væsentlig grad er med til at forklare forskelle i gennemsnitslønnen for det samlede
personale (jf. figur 12.4).
Det skal understreges, at forskelle i gennemsnitslønninger samlet set ikke siger noget om
lønniveauet i de enkelte personalegrupper, hvilket også fremgår af figur 12.5.
Figur 12.5 Gennemsnitlig månedsløn fordelt på de 6 udvalgte personalegrupper og samlet
set
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Kilde: Egne udtræk fra FLD’s database
Note: Bruttoløn (beregnet som fuldtidsbeskæftiget) – november 2011 ‐ inkluderer grundløn, tillæg og
pensioner (inkl. kunstigt beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd). Ekskl. ekstraordinært ansatte.
Note: ”I alt” er den gennemsnitlige månedsløn for de respektive kommuners ansatte.

Figur 12.5 viser, at der kommunerne i mellem er variation i lønniveauet i de forskellige per‐
sonalegrupper. Den største variation findes for social‐ og sundhedspersonale, hvor der er en
forskel på over 2.600 kr. på bruttolønnen i Greve Kommune i forhold til Gentofte Kommune.
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Variation i lønniveauet i de forskellige personalegrupper blandt kommunerne kan generelt
hænge sammen med forskelle i anciennitet, personaleomsætning og den faglige sammen‐
sætning i personalegruppen.
Med hensyn til den faglige sammensætning af personalegruppen skal det nævnes, at andelen
af ikke‐uddannet personale blandt social‐ og sundhedspersonale har en betydning for lønni‐
veauet. Gentofte Kommunes andel af ikke‐uddannet Social‐ og sundhedspersonale er på 18,4
pct. (november 2011), hvilket skal ses i forhold til de øvrige kommuner, hvor andelen svinger
mellem 9,3 pct. og 14,1 pct. Helsingør Kommune og Greve Kommune har den laveste andel
af ikke‐uddannet social‐ og sundhedspersonale på hhv. 9,3 og 9,4 pct.
Forskelle kan også afspejle stedtillægssats. Kommunerne befinder sig ikke i den samme
kommunegruppe med hensyn til stedtillægssats for de overenskomstgrupper som er under
sundhedskartellet. For eksempel befinder Hillerød og Helsingør kommuner sig på en lavere
stedtillægssats (løngruppe 3) end de øvrige benchmarkingkommuner (løngruppe 4), hvilket
kan betyde en lønforskel på op til 4.000 kr. årligt afhængig af, hvilket løntrin medarbejderen
befinder sig på.
Lønudvikling:
Figur 12.6 viser udviklingen i lønniveauet fra 2000 til 2011 for alle ansatte.
Figur 12.6 Udvikling i lønniveau fra 2000 til 2011 for alle ansatte (faste priser opgjort i
2011‐niveau)
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Kilde: Egne udtræk fra FLD’s database.
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Note: Udvikling i bruttoløn (beregnet som fuldtidsbeskæftiget) i 2011‐niveau (ud fra den kommunale
lønudvikling 2000‐2011) inkluderer grundløn, tillæg og pensioner (inkl. kunstigt beregnet pensionsbi‐
drag for tjenestemænd efter 2007). Ekskl. ekstraordinært ansatte.

Som det fremgår af figur 12.6, er forskellene i lønniveau relativt beskedne i hele perioden,
hvilket betyder, at det er et område, der overvejende er overenskomstbestemt fra centralt
hold. Gennemsnitslønnen for benchmark‐kommunerne er marginalt lavere end landsgen‐
nemsnittet i hele perioden. Gennemsnitslønnen er den højeste i Greve Kommune i hele peri‐
oden, mens Gentofte og Gladsaxe kommuner ligger lavest.
Det skal understreges, at personalesammensætningen (jf. kommentarer til tabel 12.1) og den
faglige sammensætning i enkelte personalegrupper (jf. kommentarer til figur 12.5) er væsent‐
lige årsager til forskelle i kommunernes lønniveau (også over tid – jf. figur 12.6).
Samtidig kan personaleomsætning ofte medvirke til at påvirke lønudviklingen, da en del
udskiftning på arbejdspladsen skyldes medarbejdere, som går på pension og erstattes af ny‐
uddannede. Nyansattes løn vil ofte være lavere, da de ikke har optjent anciennitet, og deres
lønniveau vil derfor trække det samlede gennemsnit ned. Omvendt kan rekrutteringsvanske‐
ligheder medføre, at nyansatte får en højere løn, men dette antages at have en mindre effekt
samlet set. Om dette er tilfældet undersøges nærmere i det efterfølgende (ved at sammenlig‐
ne figur 12.8 med figur 12.7).
Figur 12.7 Udvikling i lønniveau fra november 2010 til november 2011 fordelt på de 6 ud‐
valgte personalegrupper og samlet set
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Kilde: Egne udtræk fra FLD’s database
Note: Udvikling i bruttoløn (beregnet som fuldtidsbeskæftiget) – fra november 2010 til november
2011 ‐ inkluderer grundløn, tillæg og pensioner (inkl. kunstigt beregnet pensionsbidrag for tjeneste‐
mænd). Ekskl. ekstraordinært ansatte.
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Note: ”I alt” er den gennemsnitlige månedsløn for de respektive kommuners samlede antal ansatte
ekskl. ekstraordinært ansatte.

Som det fremgår af ovenstående figur er lønnen steget mest i Gentofte og Høje‐Taastrup
kommuner, begge kommuner har oplevet en stigning på 0,6 pct. for alle kommunens ansatte.
Der bemærkes en relativ stor variation i lønudviklingen på tværs af såvel kommuner som
personalegrupper, hvor den største variation er mht. og ”akademikere”, ”pædagogmedhjæl‐
pere og pædagogiske assistenter” og ”social‐ og sundhedspersonale”
En del af lønudviklingen kan tilskrives personaleomsætning, som undersøges nærmere i det
følgende. For at vise den del af lønudviklingen, som ikke skyldes personaleomsætning, ana‐
lyseres der i det følgende på lønudviklingen for ansatte, der har været ansat i samme stilling
året før.
Figur 12.8 viser lønudviklingen for ansatte, der har været ansat i samme stilling i november
2010 og november 2011.
Figur 12.8 Udvikling i lønniveau – for ansatte i samme stilling ‐ fra november 2010 til no‐
vember 2011 fordelt på de 6 udvalgte personalegrupper og samlet set
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Kilde: Egne udtræk fra FLD’s database
Note: Udvikling i bruttoløn (beregnet som fuldtidsbeskæftiget) for ansatte i samme stilling – fra no‐
vember 2010 til november 2011 ‐ inkluderer grundløn, tillæg og pensioner (inkl. kunstigt beregnet
pensionsbidrag for tjenestemænd) Ekskl. ekstraordinært ansatte.

Den højeste gennemsnitlige lønstigning for ansatte i samme stilling er i Gentofte Kommune
med 1,6 pct. (jf. figur 12.8), mens den samlede lønstigning for kommunen inkl. personaleom‐
sætning er på 0,6 pct. (jf. figur 12.7). For Gentofte Kommune har personaleomsætningen altså
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haft en afdæmpende effekt på lønudviklingen samlet set. Dette er også tilfældet for de øvrige
kommuner, hvor den afdæmpende effekt af personaleomsætningen har været kraftigst for
Hillerød Kommune (1,5 % i lønstigning for ansatte i samme stilling ‐ jf. figur 12.8 ‐ i forhold
til 0,1 % i lønstigning for alle ansatte – jf. figur 12.7).
Det kan også konstateres, at den lave personaleomsætning har haft en afdæmpende effekt på
lønudviklingen – fra november 2010 til november 2011 ‐ for de enkelte personalegrupper i de
seks benchmarkkommuner og for landet som helhed. Der er blot nogle få eksempler, hvor
det modsatte er tilfældet.

12.3.3 Konkurrenceudsættelse
Formålet med konkurrenceudsættelse ‐ og dermed eksternt samarbejde med private leve‐
randører ‐ er at levere service til borgerne efter devisen ”bedst og billigst”. Indikator for kon‐
kurrenceudsættelse (IKU) viser de faktisk konkurrenceudsatte udgifter i kommunen sat i
forhold til de udgifter, der kan konkurrenceudsættes. Derudover tages der højde for de ud‐
bud, som kommunen ”vinder” selv. Derved viser indikatoren konkurrenceudsættelsen i
kommunerne uanset resultatet af de pågældende udbud. Det skal dog bemærkes, at over tid
påvirkes IKU også af udviklingen i frit valg på f.eks. hjemmehjælpsområdet.
I de seneste år har der i den årlige aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes øko‐
nomi været fokus på (øget) konkurrenceudsættelse/eksternt samarbejde. Økonomi‐ og in‐
denrigsministeren (Margrethe Vestager) har den 11. januar 2012 (3. behandling 17. april
2012) ‐ på den nye regerings vegne ‐ fremsat lovforslag om en ophævelse af bestemmelserne
om kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse. Ifølge lovforslaget vil det være
op til den enkelte kommune selv at vurdere, om det inden for lovgivningens rammer i øvrigt
er fordelagtigt at konkurrenceudsætte en opgave. Som der videre står i det fremsatte lovfors‐
lag spiller Offentlig‐privat samarbejde en væsentlig rolle i et moderne velfærdssamfund. Det
vil derfor være hensigtsmæssigt fortsat at følge udviklingen i konkurrenceudsættelsen i
kommunerne.
Kommunernes konkurrenceudsættelse vil således også fremover blive opgjort årligt med
udgangspunkt i Indikatoren for KonkurrenceUdsættelse (IKU). Der pågår løbende overvejel‐
ser om behovet for eventuelle justeringer af opgørelsesmetoden for konkurrenceudsættelse.
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Figur 12.9 viser udviklingen i kommunernes konkurrenceudsættelse fra 2007 til 2010
Figur 12.9 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse (IKU= indikator for konkur‐
renceudsættelse)
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Kilde: Økonomi‐ og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal
Note: IKU er udledt på baggrund af kommunernes regnskabstal, 2007‐2010 samt de enkelte kommu‐
ners indberettede oplysninger over værdien af udbud, hvor kommunen efterfølgende selv har taget
opgaven. IKU på baggrund af regnskab 2011 offentliggøres først senere i 2012.

Som det fremgår af figuren er graden af konkurrenceudsættelse højere i 2009 end i 2007 for
alle benchmarkkommunerne bortset fra Gladsaxe og Høje‐Taastrup kommuner. Greve
kommune har den højeste IKU i 2010 på 27,5 %. IKU er på landsplan steget fra 23,7 pct. i
2007 til 25,7 pct. i 2010.
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13. Begreber og definitioner
Udgiftsniveau:
Udgifterne til et kommunalt sektorområde eller aktivitetsområde pr. aldersgruppe eller
modtagergruppe. F.eks. udgifterne til folkeskolen pr. elev.
Kommunernes beregnede udgiftsbehov og rammebetingelser:
Det beregnede udgiftsbehov er et mål for en kommunes forventede udgiftsniveau, når der er
taget hensyn til en række strukturelle forhold eller rammebetingelser, der har betydning for
udgiftsniveauet, men som den enkelte kommune kun i begrænset omfang kan påvirke.
Eksempler på rammebetingelser er f.eks. den sociale struktur, befolkningens
alderssammensætning, uddannelsesniveau og andel uden beskæftigelse. F.eks. påvirker
andelen af borgere over 80 år udgifterne til ældreomsorg, ligesom andelen af borgere uden
beskæftigelse påvirker udgifterne til overførselsindkomster.
De rammebetingelser, der indgår i beregningen, er udvalgt på grundlag af statistiske
analyser. Beregnet udgiftsbehov udtrykker med andre ord, det udgiftsniveau en kommune burde
have ud fra de udvalgte rammebetingelser.
Der er forskel på, hvilke rammebetingelser der påvirker de enkelte kommunale sektor‐ eller
aktivitetsområder. Det vil sige, at der er forskel på hvilke faktorer der påvirker udgifterne på
ældreområdet, og hvilke der påvirker børnepasningsområdet. De udvalgte faktorer er faktorer
som erfaringsmæssigt har størst betydning for aktivitetsområdet jf. statistiske analyser.
Ressourcegrundlag:
Ressourcegrundlaget er et samlet mål for en kommunes finansieringsmuligheder. Det omfatter
bl.a. udskrivningsgrundlaget for kommunale skatter – indkomstskatter, ejendomsskatter,
selskabsskatter uden hensyn til skatteprocent samt udlignings‐ og tilskudsbeløb.
Urbaniseringsgraden:
Urbaniseringsgraden er et mål for, hvor stor andelen af bymæssige bebyggelse er i den enkelte
kommune.
Det sociale indeks:
Det sociale indeks er en sammenvejning af faktorer – rammebetingelser – der betyder mest i
forhold til en kommunes sociale struktur og sociale forhold.
Dækningsgrad:
Dækningsgraden er mål for, hvor stor en andel af en potentiel brugergruppe der faktisk modtager
ydelser. Fx andelen af 0‐2‐årige børn som går i et kommunalt pasningstilbud.
Landsgennemsnit:
Landsgennemsnittet for udgiftsniveauet er gennemsnittet af alle kommuners udgifter.
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14. Kildefortegnelse
Kapitel 3, Overordnede rammebetingelser og strukturelle forhold
Figurer:
Figur 3.1:
ECO‐nøgletal, 2011, tabel 1.50 + 3.10
Figur 3.2:
ECO‐nøgletal, 2011, tabel 1.50
Figur 3.3:
ECO‐nøgletal, 2011, tabel 1.61
Figur 3.4:
ECO‐nøgletal, 2007‐2011, tabel 2.10
Figur 3.5:
ECO‐nøgletal, 2011, tabel 1.60
Figur 3.6:
ECO‐nøgletal, 2011, tabel 2.40
Figur 3.7:
Statistikbanken, tabel BOL144
Figur 3.8:
ECO‐nøgletal, 2011, tabel 2.80
Figur 3.9:
ECO‐nøgletal, 2011, tabel 2.90
Tabeller:
Tabel 3.1:

ECO‐nøgletal, 2011, tabel 1.50

Kapitel 4, Dagtilbud 0 – 5 år
Figurer
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur
Figur

4.1:
4.2:
4.3:
4.4:
4.5:
4.6:
4.7:
4.8:
4.9:
4.10:
4.11:

ECO-nøgletal, 2008-2012, tabel 5.10 og 5.11.
ECO-nøgletal, 2008-2012, tabel 5.11.
ECO-nøgletal, 2011, Sociale forhold tabel 2.50, 2.21 og 2.75.
ECO-nøgletal, 2011, tabel 5.16. Efter nedsættelse af forældrebetaling.
Statistikbanken.dk, tabel FOLK 1, Danmarks Statistik.
ECO-nøgletal, 2011, tabel 5.15.
ECO-nøgletal, 2011, tabel 5.18.
Statistikbanken.dk, tabel PAS 22, Danmarks Statistik.
ECO-nøgletal, 2011, tabel 5.17.
ECO-nøgletal, 2011, tabel 5.30.
De enkelte kommuners oplysninger.

Tabeller:
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel

4.1:
4.2:
4.3:
4.4:
4.5:

ECO-nøgletal, dagtilbud
ECO-nøgletal, 2011, tabel 5.11.
ECO-nøgletal, 2011, tabel 5.14.
Statistikbanken.dk, tabel PAS 11, Danmarks Statistik.
De enkelte kommuners oplysninger.
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Kapitel 5, Skoler 6 – 16 år
Figurer
Figur 5.1:

ECO-nøgletal 2008 - 2012, tabel 6.10 og 6.11

Figur 5.2:
Figur 5.3:
Figur 5.4:
Figur 5.5:
Figur 5.6:
Figur 5.7:
Figur 5.8:
Figur 5.9:
Figur 5.10:
Figur 5.11:
Figur 5.12:

ECO‐nøgletal 2008‐2012, tabel 6.10 og 6.11
ECO‐nøgletal 2011, kapitel 2
De kommunale nøgletal, Økonomi‐ og Indenrigsministeriet, 2012,
De kommunale nøgletal, Økonomi‐ og Indenrigsministeriet, 2012,
ECO‐nøgletal 2010, tabel 6.14
FLDʹs lønstatistik og ECO‐nøgletal 2011 tabel 6.15
De kommunale nøgletal, Økonomi‐ og Indenrigsministeriet, 2012,
De kommunale nøgletal, Økonomi‐ og Indenrigsministeriet, 2012,
De kommunale nøgletal, Økonomi‐ og Indenrigsministeriet, 2012,
ECO‐nøgletal 2011, tabel 6.23
Kilde: ECO‐nøgletal 2010, tabel 6.22

Tabeller:
Tabel 5.1:
Tabel 5.2:

ECO-nøgletal 2011, folkeskolen
ECO-nøgletal 2011, tabel 6.11

Kapitel 6, Sårbare børn og unge
Figurer:
Figur 6.1:
Figur 6.2:
Figur 6.3:
Figur 6.4:
Figur 6.5:
Figur 6.6:
Figur 6.7:
Figur 6.8:
Figur 6.9:
Figur 6.10:

Danmarks Statistik, REGK31, BUDK32 og BEF1A07, FOLK1
Danmarks Statistik, REGK54, BUDK53 og FOLK1
Danmarks Statistik, BEF1A07, FOLK1, INDKP5, STRAF5; AKF ECO, tabel 1.50
KL´s benchmarkværktøj for udgifter vedr. udsatte børn og unge
KL´s benchmarkværktøj for udgifter vedr. udsatte børn og unge
KL´s benchmarkværktøj for udgifter vedr. udsatte børn og unge
KL´s benchmarkværktøj for udgifter vedr. udsatte børn og unge
KL´s benchmarkværktøj for udgifter vedr. udsatte børn og unge
KL´s benchmarkværktøj for udgifter vedr. udsatte børn og unge
KL´s benchmarkværktøj for udgifter vedr. udsatte børn og unge

Tabeller:
Tabel 6.1:
KL´s benchmarkværktøj for udgifter vedr. udsatte børn og unge
Tabel 6.2:
KL´s benchmarkværktøj for udgifter vedr. udsatte børn og unge; Danmarks Statistik,
REGK31, BUDK32, BEF1A07, FOLK01
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Kapitel 7, Voksne med særlige behov
Figurer:
Figur 7.1:
Figur 7.2:
Figur 7.3:
Figur 7.4:
Figur 7.5:
Figur 7.6:
Figur 7.7:

Tabeller:
Tabel 7.1:
Tabel 7.2:

Danmarks Statistik, REGK53, BUDK53 og FOLK1
KL´s benchmarkværktøj for Voksne med særlige behov; Danmarks Statistik, REGK31,
BUDK53, BEF1A07 og FOLK1
KL´s benhcmarkværktøj med udgangspunkt i ECO 2011, tabel 1.50, 3.50, 9.71
samt Danmarks Statistik, KRHFU1
KL´s benchmarkværktøj for Voksne med særlige behov
KL´s benchmarkværktøj for Voksne med særlige behov
KL´s benchmarkværktøj for Voksne med særlige behov
KL´s benchmarkværktøj for Voksne med særlige behov

KL´s benchmarkværktøj for Voksne med særlige behov
KL´s benchmarkværktøj for Voksne med særlige behov; Danmarks Statistik, REGK31,
BEF1A07, FOLK1, FRKM110

Kapitel 8, Ældreområdet
Figurer:
Figur 8.1:
Figur 8.2:
Figur 8.3:
Figur 8.4:
Figur 8.5:
Figur 8.6:
Figur 8.7:
Figur 8.8:
Figur 8.9:
Figur 8.10:
Figur 8.11:
Figur 8.12:

ECO‐nøgletal, 2009, 2011 og 2012, tabel 7.10 og 7.11.
ECO‐nøgletal, 2008‐2012, tabel 7.10 og 7.11. Statistikbanken, tabel BEF1A07.
ECO nøgletal, 2011, tabel 1.50 og 7.18.
Danmarks Statistik, tabel FOLK1.
Danmarks Statistik, tabel BEF1A07 og AED06.
Danmarks statistik, tabel FOLK1 og AED021.
Danmarks statistik, tabel AED06.
Danmarks statistik, tabel AED12.
De enkelte kommuners regnskaber for 2010.
Danmarks Statistik, tabel RESI01 og BEF1A07.
Danmarks statistik, tabel AED16.
ECO‐nøgletal, 2011, tabel 7.15.

Tabeller:
Tabel 8.1:
Tabel 8.2:

ECO‐nøgletal, 2008‐2012, tabel 7.10 og 7.11. Statistikbanken, tabel BEF1A07.
ECO‐nøgletal, 2011, tabel 7.11.

Kapitel 9, Sundhedsområdet
Figurer:
Figur 9.1:
Figur 9.2:

ECO‐nøgletal, 2008‐2012, tabel 9.70.
ECO‐nøgletal, 2008‐2012, tabel 9.70.
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Figur 9.3:
Figur 9.4:
Figur 9.5:
Figur 9.6:
Figur 9.7:
Figur 9.8:
Figur 9.9:
Figur 9.10:
Figur 9.11:
Figur 9.12:
Figur 9.13:

ECO‐nøgletal, 2011, tabel 1.50.
ECO‐nøgletal, 2011 tabel 9.70.
ECO‐nøgletal, 2011, tabel 9.83.
ECO‐nøgletal, 2010, tabel 9.81.
E‐sundhed, januar 2012.
E‐sundhed, januar 2012, Danmarks Statistik tabel FOLK1.
ECO‐nøgletal, 2011, tabel 9.78.
ECO‐nøgletal, 2011, tabel 9.70.
Sundhedsstyrelsen, 2010, Monitorering af genoptræningsområdet.
ECO‐nøgletal, 2008 ‐ 2012, tabel 9.60.
ECO‐nøgletal, 2008 ‐ 2012, tabel 9.61.

Tabeller:
Tabel 9.1:
Tabel 9.2:

ECO‐nøgletal, 2009, 2011 og 2012, tabel 9.70.
ECO‐nøgletal, 2011, tabel 9.71.

Kapitel 10, Overførselsområdet
Figurer:
Figur 10.1:
Figur 10.2:
Figur 10.3:
Figur 10.4:
Figur 10.5:
Figur 10.6:
Figur 10.7:
Figur 10.8:
Figur 10.9:
Figur 10.10:
Figur 10.11:
Figur 10.12:
Figur 10.13:
Figur 10.14:
Figur 10.15:

ECO‐nøgletal, særkørsel på overførselsområdet, udarbejdet marts 2012
ECO‐nøgletal, særkørsel på overførselsområdet, udarbejdet marts 2012
ECO‐nøgletal, særkørsel på overførselsområdet, udarbejdet marts 2012
ECO‐nøgletal, 2.21
Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel AUP01
Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel AUF02
ECO‐nøgletal, 8.10
Jobindsats.dk, kontanthjælp
ECO‐nøgletal, 8.20
Jobindsats.dk, sygedagpenge
ECO‐nøgletal, særkørsel på overførselsområdet, udarbejdet marts 2010
ast.statistikbank.dk/FOP1
ECO‐nøgletal, særkørsel på overførselsområdet, udarbejdet marts 2010
Statistikbanken, tabel REGK31, BUDK32 samt BEF1A07 og FOLK1
Jobindsats.dk, Fleksjob

Tabeller:
Tabel 10.1:
Tabel 10.2:

ECO‐nøgletal, særkørsel på overførselsområdet, udarbejdet marts 2012
ECO‐nøgletal, særkørsel på overførselsområdet, udarbejdet marts 2012

168

Kapitel 11, Administration
Figurer:
Figur 11.1:
Figur 11.2:
Figur 11.3:
Figur 11.4:
Figur 11.5:
Figur 11.6:
Figur 11.7:

ECO‐nøgletal, 2008‐2012, tabel 9.40 og 9.41
ECO‐nøgletal, 2008‐2012, tabel 9.40 og 9.41
ECO‐nøgletal, 2008‐2012, tabel 2.40 og 2.50
ECO‐nøgletal, 2011, tabel 9.46 (på baggrund af FLD‐løndata)
ECO‐nøgletal, 2011, tabel 9.46 (på baggrund af FLD‐løndata),
Statistikbanken REGK11
ECO‐nøgletal, 2011, tabel 9.46 (på baggrund af FLD‐løndata)
ECO‐nøgletal, 2011, tabel 9.46 (på baggrund af FLD‐løndata)

Tabeller:
Tabel 11.1:
Tabel 11.2:

ECO‐nøgletal, tabel 9.40 og 9.41
ECO‐nøgletal, tabel 9.40 og 9.41

Kapitel 12, Tværgående områder
Figurer:
Figur 12.1:
Figur 12.2:
Figur 12.3:
Figur 12.4:
Figur 12.5:
Figur 12.6:
Figur 12.7:
Figur 12.8:
Figur 12.9:

ECO‐nøgletal 2011, tabel 1.70 (på baggrund af FLD‐data)
ECO‐nøgletal 2008‐2011, tabel 1.70 (på baggrund af FLD‐data)
FLD’s database (LOPAKS ‐ Sygefravær)
FLD’s database (LOPAKS ‐ Lønniveau)
FLD’s database (LOPAKS ‐ Lønniveau)
FLD’s database (LOPAKS ‐ Lønudvikling),
Budgetvejledning G1‐2 af 21.6‐2011
FLD’s database (LOPAKS ‐ Lønudvikling)
FLD’s database (LOPAKS ‐ Lønudvikling)
Økonomi‐ og Indenrigsministeriets nøgletal

Tabeller:
Tabel 12.1:

FLD’s database (LOPAKS ‐ Lønniveau)
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Bilag: Kategorisering af stillingsbetegnelser vedr. administrationsmål
Generelle oplysninger til opgørelsen:
Opgørelsen er baseret på oplysninger fra det fælleskommunale løndatakontor (FLD) om antal
fuldtidsbeskæftigede i kommunerne i 2010 på grundlag af en af FLD foretaget aggregering af de
månedlige lønudbetalinger til årsbasis.
Der er set bort fra ekstraordinært ansatte, ansatte i fleksjob og elever.
Opgørelse af ”smalt” administrationsmål:
Som administrative stillinger henregnes i denne analyse følgende overenskomstområder:
-

Akademikere, Akademikere,KL

-

Chefer, KL / Chefer, Regioner

-

Kontor og It-personale, KL/Regioner

-

Socialrådgivere og Sociallformidlere

Opgørelse af ”bredt” administrationsmål:
Udover administrative stillinger henregnes flg. decentrale lederstillinger som adm. stillinger:
-

Bibliotekarer inkl. ledere: Ledere, ledere grundløn 44 og ledende bibliotekarer

-

Ledende personale Klientværksteder: Institutionsledere (grundløn 49 med personlig ordning).

-

Ledere/mellemledere ved kommunal ældreomsorg.

-

Ledere mfl. på undervisningsområdet

-

Lærere mv. v. specialundervisning og almen voksenundervisning.: Ledere amtscentre, 9fuldtidsstillinger, med låst anciennitet, andre ledere og ledere med personlig ordning samt
skoleinspektører/forstandere.

-

Lærere og ledere mfl. i folkeskolen mv.: Skoleinspektører, forstandere, forstandere på
sprogcentre, forstandere på ungdomskostskoler, ledende skoleinspektører med
afdelingsopgaver, ledende skoleinspektører med forvaltningsopgaver, ledende
skolepsykologer, ledere af vejledningscentre/UUV, skoleinspektører.

-

Musikskoleledere samt Plejehjemsforstandere: Forstandere/souschefer med grundløn 41

-

Pædagogisk uddannede ledere.

-

Pædagogisk personale i daginstitutioner/klubber/SFO: Ledere ved dag- og aktivitetscentre,
ledere ved specialskoler, ledere grundløn med 33/38/43 og personlig ordning.

-

Pædagogisk personale i døgninstitutioner mv.: Forstandere, centerledere,
dagcenter/daghjems-ledere, institutionsledere, institutionsledere § 94-institutioner.

-

Pædagogisk personale på forebyggelses- og dagbehandlingsområdet: Ledere

-

Pædagogisk personale på dagplejeordninger.: Dagplejeledere med grundløn 33/38/43 og
personlig ordninger.

-

Ledere på Sundhedskartellets område.

-

Syge- og sundhedspersonale: Ledende sygeplejersker, ergoterapeuter., fysioterapeuter,
sundhedsplejersker, økonomaer, tandplejere samt tandlæger: Overtandlæger
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