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Indledning
I denne rapport sammenlignes nøgletal Gladsaxe, Greve, Hillerød og Høje-Taastrup kommuners
udgiftsniveauer, udgiftsudvikling og aktiviteter inden for følgende sektorområder:








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

Tidligere har Gentofte og Helsingør kommuner også indgået i dette nøgletalssamarbejde, men disse kommuner har valgt at udtræde af samarbejdet forud for udarbejdelsen af denne rapport.
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 det 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. Det kan fx være befolkningens alderssammensætning, uddannelsesniveau og beskæftigelsesgrad.
Et andet sigte med rapporten er at afdække sammenhængen mellem udgifter pr. modtager (fx udgiften pr. 0-5årig 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 fire kommuner, og nogle tilbud er dyrere end andre.
I rapportens første kapitel fremhæves de væsentligste konklusioner for sammenligningskommunerne.
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1. Konklusioner
I dette kapitel opsummeres de overordnede konklusioner om de fire benchmarkkommuners udgiftsniveauer. I modsætning til resten af rapporten, som er struktureret efter fagområder, så fokuseres der i dette kapitel på kommunerne hver for sig. Hvis man ønsker et hurtigt overblik over en
eller flere af benchmarkkommunernes udgiftsniveauer og udviklingen i disse, kan man med fordel
læse dette kapitel.
Kapitlet er struktureret på den måde, at for hver af benchmarkkommunerne gengives først udgiftsniveauerne fra regnskab 2010 til budget 2014 for de tre store udgiftsområder – dagtilbud, skoler og ældreområdet – efterfulgt af udgiftsniveauerne for sårbare børn og unge, voksne med særlige behov, sundhedsområdet og administrationsområdet. Endelig sammenlignes de faktiske udgiftsniveauer på de enkelte områder med et tilhørende udgiftsbehov for hver kommune.
Kommunernes udgiftsbehov på de enkelte områder er beregnet ud fra en række rammebetingelser, som kommunen er underlagt. Det kan eksempelvis være socioøkonomiske forhold som andelen af børn af enlige forsørgere, der blandt andet har betydning udgiftsniveauet på dagtilbudsområdet, eller fysiske forhold såsom befolkningstætheden, der blandt andet har betydning for udgiftsniveauet på ældreområdet. Hvis en kommunes udgiftsniveau overstiger det beregnede udgiftsbehov, kan det indikere, at serviceniveauet på dette område er højere end landsgennemsnittet
og/eller at kommunen er mindre produktiv eller effektiv i sin opgaveløsning end landsgennemsnittet er. Hvis udgiftsniveauet er mindre end udgiftsbehovet, kan det modsatte være tilfældet
altså et lavt serviceniveau og/eller en høj produktivitet og effektivitet.
Der skal gøres opmærksom på, at der i dette kapitel udelukkende fokuseres på de overordnede
konklusioner vedrørende udgiftsniveauer og udgiftsbehov. For udspecificering og uddybning af
konklusionerne henvises der til enkelte disse sektorkapitler. Endvidere gengives konklusionerne
fra kapitel 3 (overordnede rammebetingelser) og 11 (tværgående områder) ikke i dette kapitel.
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1.2 Konklusioner for Gladsaxe Kommune
I de to figurer herunder fremgår Gladsaxe Kommunes udgiftsniveauer på de syv sektorområder,
der analyseres i denne rapport. Den øverste figur viser udgiftsniveauerne for de tre store udgiftsområder – dagtilbud, skoler og ældreområdet. Den nederste figur viser udgiftsniveauerne for sårbare børn og unge, voksne med særlige behov, sundhedsområdet og administrationsområdet.

Kr.

Figur 1.3 Udgifter pr. indbygger i relevant aldersgruppe 2010 – 2014 for Gladsaxe Kommune
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Som det fremgår af figuren, er udgiftsniveauerne stort set konstante over perioden for alle de tre
store udgiftsområder, dagtilbud, skoler og ældreområdet. Udgiftsniveauet i budget 2014 er dog på
alle områderne lavere end i regnskab 2010.
Figur 1.4 Udgifter pr. indbygger i relevant aldersgruppe 2010 – 2014 for Gladsaxe Kommune
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Som det fremgår af figuren, er udgiftsniveauet på alle områder – voksne med særlige behov, sårbare børn og unge, sundhedsområdet og administrationsområdet - højere i budget 2014 end i
regnskab 2010. Der har dog været udsving i udgiftsniveauerne i begge retninger i perioden.
Gladsaxe Kommunes udgiftsniveauer afhænger blandt andet af de rammebetingelser, som kommunen er underlagt. Eksempelvis har andelen af enlige ældre betydning for udgiftsniveauet på
ældreområdet, og andelen af børn af enlige forsørgere har betydning for udgiftsniveauet på dagtilbudsområdet. Figur 1.5 herunder viser for regnskab 2012 det faktiske udgiftsniveau og et udgiftsbehov, som er beregnet ud fra de væsentligste rammebetingelser for det pågældende område.
Begge værdier er indekseret i forhold til landsgennemsnittet.
Figur 1.5 Udgiftsniveau og udgiftsbehov for 2012 for Gladsaxe Kommune
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Som det fremgår af figuren herover, så ligger Gladsaxe Kommunes udgiftsniveauer for dagtilbud,
skoler, ældreområdet og sundhed over landsgennemsnittet, mens de øvrige områder ligger under.
Det fremgår også af figuren, at for dagtilbud, skoler, ældre og sundhed ligger udgiftsniveauerne
over de beregnede udgiftsbehov, mens udgiftsniveauerne ligger under udgiftsbehovene for sårbare børn og unge, voksne med særlige behov og administration.
De største afvigelser er på områderne sårbare børn og unge, voksne med særlige behov samt ældreområdet. For sårbare børn og unge og voksne med særlige behov har Gladsaxe Kommune et
udgiftsniveau, som er væsentligt lavere end udgiftsbehovet og samtidig også væsentligt under
landsgennemsnittet. Det skyldes primært, at kommunen har flere takstfinansierede institutioner.
De gældende konteringsregler betyder, at udgiftsniveauet er kunstigt lavt, fordi driftsindtægter og
dele af driftsudgifterne ikke konteres på samme område, jf. kap. 6 og kap. 7. På ældreområdet har
Gladsaxe Kommune et udgiftsniveau, som ligger over landsgennemsnittet og over udgiftsbehovet.
Det skyldes bl.a., at Gladsaxe Kommune afviger fra de øvrige benchmarkkommuner ved at have

10

en lavere andel af hjemmehjælpsmodtagere, som kun får praktisk hjælp og ved at være den kommune som visiterer flest timer pr. modtager. Udgiftsniveauet på ældreområdet er dog faldet siden
2012.
For en uddybning af de ovenstående nøgletal for Gladsaxe Kommune henvises der til kapitel 4 –
10 i rapporten.

1.3 Konklusioner for Greve Kommune
I de to figurer herunder fremgår Greve Kommunes udgiftsniveauer på de syv sektorområder, der
analyseres i denne rapport. Den øverste figur viser udgiftsniveauerne for de tre store udgiftsområder – dagtilbud, skoler og ældreområdet. Den nederste figur viser udgiftsniveauerne for sårbare
børn og unge, voksne med særlige behov, sundhedsområdet og administrationsområdet.
Figur 1.6 Udgifter pr. indbygger i relevant aldersgruppe 2010 – 2014 for Greve Kommune
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Som det fremgår af figuren, så er udgiftsniveauerne faldet på både ældreområdet, skoleområdet
og dagtilbudsområdet, når regnskab 2010 sammenlignes med budget 2014. Faldet er mest markant
på ældreområdet.
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Figur 1.7 Udgifter pr. indbygger i relevant aldersgruppe 2010 – 2014 for Greve Kommune
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Som det fremgår af figuren herover, så er udgiftsniveauet steget for voksne med særlige behov,
administration og sårbare børn og unge, når regnskab 2010 sammenlignes med budget 2014. Udgiftsniveauet for sundhedsområdet er nogenlunde uændret.
Greve Kommunes udgiftsniveauer afhænger blandt andet af de rammebetingelser, som kommunen er underlagt. Eksempelvis har andelen af enlige ældre betydning for udgiftsniveauet på ældreområdet, og andelen af børn af enlige forsørgere har betydning udgiftsniveauet på dagtilbudsområdet. Figur 1.8 herunder viser for regnskab 2012 det faktiske udgiftsniveau og et udgiftsbehov,
som er beregnet ud fra de væsentligste rammebetingelser for det pågældende område. Begge værdier er indekseret i forhold til landsgennemsnittet.
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Figur 1.8 Udgiftsniveau og udgiftsbehov for 2012 for Greve Kommune
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Som det fremgår af figuren herover, så ligger Greve Kommunes udgiftsniveauer for dagtilbud,
skoler og administration over landsgennemsnittet, mens de øvrige områder ligger under. Det
fremgår også af figuren, at for ældreområdet og administrationsområdet ligger udgiftsniveauerne
over de beregnede udgiftsbehov, mens udgiftsniveauerne ligger under udgiftsbehovene for dagtilbud, skoler, sårbare børn og unge, voksne med særlige behov og sundhed.
De største forskelle mellem udgiftsniveau og udgiftsbehov findes på ældreområdet, hvor udgiftsniveauet er 11 pct. højere end udgiftsbehovet, og for voksne med særlige behov, hvor udgiftsniveauet er 32 pct. lavere end udgiftsbehovet.
For en uddybning af de ovenstående nøgletal for Greve Kommune henvises der til kapitel 4 – 10 i
rapporten.
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1.4 Konklusioner for Hillerød Kommune
I de to figurer herunder fremgår Hillerød Kommunes udgiftsniveauer på de syv sektorområder,
der analyseres i denne rapport. Den øverste figur viser udgiftsniveauerne for de tre store udgiftsområder – dagtilbud, skoler og ældreområdet. Den nederste figur viser udgiftsniveauerne for sårbare børn og unge, voksne med særlige behov, sundhedsområdet og administrationsområdet.
Figur 1.9 Udgifter pr. indbygger i relevant aldersgruppe 2010 – 2014 for Hillerød Kommune
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Som det fremgår af figuren, så er udgiftsniveauerne til dagtilbud og skoler svagt faldende, når
regnskab 2010 sammenlignes med budget 2014, mens udgiftsniveauet for ældreområdet er stigende.
Figur 1.10 Udgifter pr. indbygger i relevant aldersgruppe 2010 – 2014 for Hillerød Kommune
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Som det fremgår af figuren herover, så er udgiftsniveauet i budget 2014 lavere end regnskab 2010
for sårbare børn og unge, mens det er højere for sundhedsområdet og administrationsområdet.
Udgiftsniveauet voksne med særlige behov nogenlunde uændret, når regnskab 2010 sammenlignes budget 2014.
Hillerød Kommunes udgiftsniveauer afhænger blandt andet af de rammebetingelser, som kommunen er underlagt. Eksempelvis har andelen af enlige ældre betydning for udgiftsniveauet på
ældreområdet, og andelen af børn af enlige forsørgere har betydning for udgiftsniveauet på dagtilbudsområdet. Figur 1.11 herunder viser for regnskab 2012 det faktiske udgiftsniveau og et udgiftsbehov, som er beregnet ud fra de væsentligste rammebetingelser for det pågældende område.
Begge værdier er indekseret i forhold til landsgennemsnittet.
Figur 1.11 Udgiftsniveau og udgiftsbehov for 2012 for Hillerød Kommune
120
100
Indeks

80
60
40
20
0

Udgiftsniveau

Udgiftsbehov

Hele landet

Som det fremgår af figuren herover, så ligger Hillerød Kommunes udgiftsniveauer for dagtilbud,
skoler, sårbare børn og unge, voksne med særlige behov og administration over landsgennemsnittet, mens de øvrige områder ligger under. Det fremgår også af figuren, at dagtilbudsområdet som
det eneste område har et udgiftsniveau, der ligger under det beregnede udgiftsbehov. For de øvrige områder ligger udgiftsniveauerne over udgiftsbehovene.
De største forskelle mellem udgiftsniveau og udgiftsbehov ses på områderne Sårbare børn og unge
samt Ældre. Forklaringen for området Sårbare børn og unge er dels, at Hillerød Kommune ligger
lavt inden for de rammebetingelser, som udgiftsbehovet er beregnet ud fra, dels at der bruges mere på forebyggende foranstaltninger som betyder, at der er færre dyre enkeltsager. På ældreområdet er der ikke enkeltindsatser, der afviger væsentligt fra de øvrige kommuner. Forklaringen på
forskellen må derfor ligge udenfor de rapportens nøgletal.
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For en uddybning af de ovenstående nøgletal for Hillerød Kommune henvises der til kapitel 4 – 10
i rapporten.

1.5 Konklusioner for Høje-Taastrup Kommune
I de to figurer herunder fremgår Høje-Taastrup Kommunes udgiftsniveauer på de syv sektorområder, der analyseres i denne rapport. Den øverste figur viser udgiftsniveauerne for de tre store
udgiftsområder – dagtilbud, skoler og ældreområdet. Den nederste figur viser udgiftsniveauerne
for sårbare børn og unge, voksne med særlige behov, sundhedsområdet og administrationsområdet.
Figur 1.12 Udgifter pr. indbygger i relevant aldersgruppe 2010 – 2014 for Høje-Taastrup Kommune
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Som det fremgår af figuren, så er udgiftsniveauet faldende for skoleområdet i perioden fra regnskab 2010 til budget 2014. Udgifterne til dagtilbud og ældreområdet er faldet svagt, når regnskab
2010 sammenlignes med budget 2014.
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Figur 1.13 Udgifter pr. indbygger i relevant aldersgruppe 2010 – 2014 for Høje-Taastrup Kommune
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Som det fremgår af figuren, så er udgiftsniveauerne i perioden fra regnskab 2010 til budget 2014
faldende for sårbare børn og unge samt administration, mens sundhedsområdet stiger svagt. Udgiftsniveauet til voksne med særlige behov er nogenlunde uændret, når regnskab 2010 sammenlignes med budget 2014.
Høje-Taastrup Kommunes udgiftsniveauer afhænger blandt andet af de rammebetingelser, som
kommunen er underlagt. Eksempelvis har andelen af enlige ældre betydning for udgiftsniveauet
på ældreområdet, og andelen af børn af enlige forsørgere har betydning for udgiftsniveauet på
dagtilbudsområdet. Figur 1.14 herunder viser for regnskab 2012 det faktiske udgiftsniveau og et
udgiftsbehov, som er beregnet ud fra de væsentligste rammebetingelser for det pågældende område. Begge værdier er indekseret i forhold til landsgennemsnittet.
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Figur 1.14 Udgiftsniveau og udgiftsbehov for 2012 for Høje-Taastrup Kommune
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Som det fremgår af figuren herover, så ligger Høje-Taastrup Kommunes udgiftsniveauer for dagtilbud, skoler, sårbare børn og unge, voksne med særlige behov og administration over landsgennemsnittet, mens de øvrige områder ligger under. Det fremgår også af figuren, at for skoler, sårbare børn og unge, voksne med særlige behov, sundhed og administration ligger udgiftsniveauerne
over de beregnede udgiftsbehov, mens udgiftsniveauerne ligger under udgiftsbehovene for ældreområdet og dagtilbud.
Når man ser frem mod 2014 med udgiftsbehovene for øje rettes opmærksomheden især mod områderne for skoler og voksne med særlige behov. Skoleområdet er stadig højest blandt benchmarkkommunerne og over landsgennemsnit. Selv om der flyttes midler fra ældreområdet til voksenområdet grundet konteringspraksis vil voksenområdet stadig være udfordret økonomisk. Omvendt
er tendensen for sårbare børn og unge, hvor udviklingen er vendt, og Høje-Taastrup nærmer sig
landsgennemsnit.
For en uddybning af de ovenstående nøgletal for Høje-Taastrup Kommune henvises der til kapitel
4 – 10 i rapporten.
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2. Afgrænsning og metode
2.1 Indledning
Dette kapitel har til formål at redegøre for brugen af nøgletal, rapportens centrale begreber og de
anvendte metoder. Kapitlet beskriver også rapportens datagrundlag, og nogle metodiske problemer og forbehold mv. der knytter sig til anvendelsen af kommunale nøgletal. Endelig indeholder
kapitlet en læsevejledning til resten af Nøgletalsrapporten.

2.2 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, 2013, s. 7).”

2.3 Afgrænsning af Nøgletalsrapportens centrale begreber og sammenhænge
I det følgende redegøres der for de centrale begreber i nøgletalsrapporten.
Udgiftsniveau
Et centralt element i denne rapport er opgørelsen af kommunernes udgifter pr. modtager på de
enkelte sektorområder - udgiftsniveauet. Når udgifterne opgøres pr. modtager frem for som de
samlede udgifter for et område, bliver det muligt at sammenligne kommunerne på trods af deres
forskelle i indbyggertal og dettes alderssammensætning.
I mange sammenhænge sættes lighedstegn mellem udgiftsniveau og serviceniveau. Kommunernes
udgiftsniveau er dog ikke en dækkende betegnelse for serviceniveauet, blandt andet fordi kommunernes strukturelle forhold er forskellige. Kommunerne har med andre ord forskellige rammebetingelser for at realisere politisk fastsatte målsætninger. Udgiftsniveauet bliver i denne rapport
derfor set i forhold til et udgiftsbehov, der er beregnet ud fra de enkelte kommuners rammebetingelser. Derudover påvirker den enkelte kommunes produktivitet og effektivitet i opgaveløsningen
også udgiftsniveauet. De forhold, der påvirker udgiftsniveauet er illustreret i figur 2.1 nedenfor:
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Figur 2.1 Udgiftsniveau
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Rammebetingelser og beregnet udgiftsbehov
Rammebetingelserne er de strukturelle forhold, som påvirker udgiftsniveauet, men som det kommunalpolitisk er svært at påvirke. Fx vil befolkningens alderssammensætning (fx en høj andel af
ældre borgere) og den sociale struktur (fx befolkningens uddannelsesniveau) gøre, at der i nogle
kommuner skal stilles større ressourcer til rådighed for at realisere de samme målsætninger. Man
skal derfor tage højde for forskelle i rammebetingelserne, når kommunernes udgiftsniveauer
sammenlignes.
For hvert af de analyserede sektorområder i denne rapport sammenlignes udgiftsniveauet derfor
med et udgiftsbehov, som er beregnet ud fra den enkelte kommunes rammebetingelser på det pågældende område. Der er angivet en forklaringsgrad for udgiftsbehovet, som er et udtryk for,
hvor godt rammebetingelserne statistisk set kan forklare forskellene i kommunernes udgiftsniveauer. Hvis forklaringsgraden nærmer sig 100, kan man med kendskab til de pågældende rammebetingelser i den enkelte kommune næsten med 100 % sikkerhed forudsige udgiftsniveauet. Så
høj er forklaringsgraden dog aldrig, hvilket selvfølgelig skyldes, at udgiftsniveauerne er påvirkede
af de lokale prioriteringer mv.
Beregningen af den enkelte kommunes udgiftsbehov er foretaget af ECO-nøgletal ved hjælp af den
såkaldte normaludgiftsmetode, som er udviklet af Indenrigsministeriet. På baggrund af en række
tidligere undersøgelser er der på hvert udgiftsområde udvalgt en række potentielle rammebetingelser, som kan have betydning for udgiftsniveauet. Ud fra disse er der foretaget en serie statistiske analyser (regressionsanalyser) for at kortlægge, hvordan de enkelte rammebetingelser har en
sammenhæng med kommunernes udgifter.
Det beregnede udgiftsbehov kan ses som den udgift, som kommunen ud fra dens rammebetingelser kunne forventes at have, hvis den var en gennemsnitskommune. Med andre ord er udgiftsbehovet for en given kommune lig med udgiftsniveauet på landsplan justeret i forhold til hvordan, at
den pågældende kommunes rammebetingelser afviger fra landsgennemsnittet. Derfor er udgifts-
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niveauet og udgiftsbehovet for hele landet også lig med hinanden, da rammebetingelserne på
landsplan jo ikke afviger fra landsgennemsnittet.
De udgiftsbehov, der indgår i årets rapport, er alle beregnet på baggrund af regnskab 2011. Det
skal bemærkes, at en række af rammebetingelserne for de enkelte områder er ændrede i forhold til
sidste års rapport.

2.4 Metode
Denne nøgletalsrapport er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de fire deltagende kommuner. Dette samarbejde har (med til- og afgang af enkelte kommuner) eksisteret gennem en årrække, og rapportens metode og struktur er løbende blevet udviklet
og tilpasset.

2.4.1 Generelle forbehold for anvendelsen af nøgletal
Nøgletal og benchmarking (sammenligning med andre kommuner) kan bruges i flere sammenhænge og bør betragtes som et instrument, som kan:







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

Man bør man være opmærksom på, at der kan være forskelle i konteringspraksis og opgavefordeling fra kommune til kommune. Af denne grund bør nøgletallene alene ikke bruges til at ned- eller
opprioritere ydelser og områder, men som tidligere nævnt bruges til at igangsætte nærmere undersøgelser. Det er heller ikke en "fejl" at bruge færre eller flere ressourcer på et udgiftsområde end
andre kommuner. Kommunen kan fx have valgt at have et højt udgiftsniveau/serviceniveau på
ældreområdet.
Det er også vigtigt at have for øje, at der er forskel på kvantitet og kvalitet. Nøgletal beskæftiger
sig af gode grunde med målelige størrelser, og dette vil i vid udstrækning sige økonomiske forhold. Bruger en kommune således flere ressourcer på fx ældreområdet end kommuner med tilsvarende udgiftsbehov, kan man ud fra en økonomisk-kvantitativ betragtning sige, at den pågældende kommune har et 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).

21

2.4.2 Analysedesign
Analysen af de enkelte sektorområder er struktureret på den måde, at indledningsvist beskrives
kommunernes overordnede udgiftsniveauer og udgiftsudviklingen på området for regnskab 2010,
2011 og 2012 samt budget 2013 og 2014. Herefter sættes udgiftsniveauerne og udgiftsudviklingen i
forhold til de beregnede udgiftsbehov, og der redegøres for forskellene i kommunernes rammebetingelser. Efterfølgende søges det at afdække sammenhængen mellem udgifterne pr. modtager og
de politiske prioriteringer og – hvor det er muligt - også i effektivitet og produktivitet.

2.4.3 Datagrundlag og forbehold
Datagrundlag
Datagrundlaget for Nøgletalsrapporten er primært offentligt tilgængelige data og nøgletal. Tal og
data fra kommunerne selv benyttes kun, hvis det pågældende område eller forhold ikke kan belyses på anden måde.
Alle rapportens nøgletal er validerede af kommunerne selv, således at de så vidt muligt afspejler
de reelle forskelle i udgifts- og serviceniveauet. Der hvor særlige forhold kommer til udtryk gennem nøgletallene, eksempelvis forskelle i konteringspraksis, er dette fremhævet, eller også er der
korrigeret for forskellene, hvilket også er angivet.
Rapportens forskellige nøgletal stammer primært fra Danmarks Statistik og ECO-nøgletal og i
mindre grad fra KL og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Fælles for alle disse kilder er,
at deres data stammer fra de enkelte kommuners indberetning til centrale myndigheder eller direkte træk fra kommunernes registre og fagsystemer. Eventuelle fejl og mangler i rapporten skyldes derfor som oftest fejl og/eller mangler i kommunernes egne indberetninger eller registreringer.
Prisniveauer
I rapporten anvendes som udgangspunkt prisniveauet for det seneste foreliggende år, det vil sige
2014 i årets rapport. Der hvor regnskabstal for 2012 alene er datagrundlag, anvendes prisniveauet
for 2012. Til fremskrivningen er KL’s fremskrivningsprocenter fra marts 2013 anvendt.
Budgettal
Det er ikke muligt at medtage data for regnskab 2013 i rapporten, da disse på tidspunktet for udarbejdelse af rapporten endnu ikke er tilgængelige hos de offentlige kilder, som der anvendes. I
årets rapport anvendes der dog budgettal for 2013 og 2014 for at øge aktualiteten. Der er imidlertid
en vis usikkerhed forbundet med anvendelse af budgettal og derfor skal tallene fortolkes med forsigtighed. En sammenligning mellem budget- og regnskabstal kan være misvisende, idet et budgetteret fald i udgifterne ikke nødvendigvis ender med at blive det reelle billede på området.
FLIS og Produktivitetskommissionen
I 2013 lancerede KL og KOMBIT et fælleskommunalt ledelsesinformationssystem (FLIS), hvor landets kommuner kan sammenligne sig med hinanden på en række forskellige områder. Sammenlignet med denne rapport indeholder FLIS mange identiske eller lignende nøgletal. FLIS bruges
dog ikke som kilde i denne rapport, da datakvaliteten ikke vurderes at være god nok endnu.
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Som led i Produktivitetskommissionens arbejde blev der i 2013 foretaget en analyse af kommunernes produktivitet, hvor alle kommuners serviceniveauer og produktivitet på en række områder er
blevet sammenlignet. Produktivitetskommissionens analyse bygger på mange af de samme data
for udgiftsniveauer og leverede ydelser, der også indgår i denne rapport, men analysen og dens
resultater behandles ikke nærmere af forskellige grunde. Blandt andet ville det kræve en mere uddybende redegørelse for og diskussion af hvordan produktivitet kan opgøres på en meningsfuld
måde i en kommunal kontekst, hvilket der ikke har været afsat tid eller ressourcer til ved udarbejdelsen af årets rapport.

2.5 Læsevejledning
Kapitel 1 opsummerer de væsentligste konklusioner i rapporten for hver kommune.
Dette kapitel 2 (Afgrænsning og metode) har som nævnt til formål at afgrænse rapporten og redegøre for de anvendte metoder, forbehold osv.
Kapitel 3 beskriver de helt overordnede forskelle i kommunernes rammebetingelser, det vil sige
forhold der har betydning for kommunens samlede udgiftsniveau uanset valg af serviceniveau, og
forskelle i kommunernes muligheder for at finansiere udgifterne.
I kapitel 4-11 analyseres sektorområderne (i nævnte rækkefølge):









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

Kapitel 4 – 10 er struktureret på følgende måde






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.

Kapitel 11 – ”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 i form af sygefravær og løn og kommunernes konkurrenceudsættelse (brug af private leverandører).
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I kapitel 12 beskrives en række begreber og definitioner, og i kapitel 13 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 muligheder for at realisere et givent serviceniveau, fordi kommunernes sociale struktur og strukturelle forhold (rammebetingelser) - og dermed også deres udgiftsbehov - er forskellige. Muligheden for at realisere et givent serviceniveau afhænger også af evnen
til at tilvejebringe tilstrækkelig finansiering. Kommunernes rammebetingelser omfatter derfor også
kommunernes ressourcegrundlag, der beskriver kommunernes evne til via skatter, statstilskud,
udligning mv. at finansiere et givent udgiftsniveau.

3.2 Sammenfatning og konklusioner
Analysen af de fire benchmarkkommuners udgiftsbehov og ressourcegrundlag viser, at alle kommunerne har ressourcegrundlag, der er højere end deres udgiftsbehov. Det vil sige, at alle benchmarkkommunerne i udgangspunktet har relativt gode muligheder for at realisere et givent serviceniveau. Høje-Taastrup Kommune har i denne sammenhæng det laveste ressourcepres, da kommunen har det mest gunstige forhold mellem udgiftsbehov og ressourcegrundlag, mens Hillerød
Kommune har det højeste ressourcepres. I Gladsaxe og Høje-Taastrup kommuner ligger både udgiftsbehov og ressourcegrundlag højere end landsgennemsnittet, hvilket betyder at de skal bruge
flere ressourcer end gennemsnitskommunen på at opnå et givent serviceniveau, men samtidig har
de også bedre finansieringsmuligheder end landsgennemsnittet. I Greve og Hillerød kommuner
ligger udgiftsbehovet og ressourcegrundlaget derimod under landsgennemsnittet.
Kommunernes befolkningssammensætning har betydning for både udgiftsbehov og ressourcegrundlag. Derfor undersøges forsørgerbyrdeindekset, som viser hvor stor en andel børn, unge og
ældre udgør af kommunens befolkning. Alle benchmarkkommunerne har i 2013 et forsørgerbyrdeindeks på niveau med eller over landsgennemsnittet. Dette betyder, at benchmarkkommunerne
har et større udgiftspres og reducerede finansieringsmuligheder. Greve og Hillerød kommuner har
det højeste forsørgerbyrdeindeks, og forsørgerbyrdeindekset har været stigende i perioden 2009 til
2013 for alle benchmarkkommuner med undtagelse af Gladsaxe Kommune, hvor indekset har været konstant. Stigningen i indekset har været kraftigst for Greve Kommune efterfulgt af HøjeTaastrup Kommune.
Urbaniseringsgraden vurderes ligeledes at påvirke det kommunale udgiftsniveau, eftersom en
mere spredt bosætning medfører større udgifter fx på administrations- og ældreområdet. Analysen
viser dog, at de fire benchmarkkommuner er bykommuner, og at de har en højere urbaniseringsgrad end landsgennemsnittet.
Boligforholdene i en kommune, herunder andelen af almene og andelen af ejede og lejede boliger,
har også betydning for udgiftsniveauet, da der er socioøkonomiske forskelle på borgerne i de respektive boliger. I Gladsaxe, Greve og Høje-Taastrup kommuner er andelen af almene boliger højere end landsgennemsnittet, mens Hillerød Kommune ligger lidt under. I Greve, Hillerød og Høje-Taastrup kommuner bebos over 50 pct. af boligmassen af ejere, mens Gladsaxe Kommune har
forholdsmæssigt flere lejere end ejere.
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Borgernes uddannelsesniveau og andelen af befolkningen, der modtager offentlig forsørgelse, påvirker også kommunens finansieringsgrundlag og udgiftsbehov. Høje-Taastrup Kommune har den
største befolkningsandel med grundskole som højeste gennemførte uddannelse og den mindste
andel med videregående uddannelse. Modsat forholder det sig i Gladsaxe og Hillerød kommuner,
som er de benchmarkkommuner, hvor befolkningen har det højeste uddannelsesniveau. Hvad
angår andelen af befolkningen uden ordinær beskæftigelse, så har alle benchmarkkommunerne
med undtagelse af Høje-Taastrup Kommune en lavere andel end landsgennemsnittet, mens HøjeTaastrup Kommunes andel svarer til landsgennemsnittet. Med undtagelse af Høje-Taastrup
Kommune så indikerer benchmarkkommunernes uddannelsesniveau og andel modtagere af offentlig forsørgelse et lavere udgiftsbehov og et højere ressourcegrundlag end landsgennemsnittet.
Ud over rammebetingelserne kan en kommunes likviditet også have afgørende betydning for muligheden for at realisere et givent serviceniveau, idet en lav likviditet begrænser en kommunes
økonomiske råderum og omvendt. Analysen viser, at likviditeten pr. indbygger i Greve, Gladsaxe
og Hillerød kommuner ligger under landsgennemsnittet i 2013, mens Høje-Taastrup Kommunes
likviditet ligger på niveau med dette. Fra 2009 til 2013 er likviditeten pr. indbygger i Gladsaxe
Kommune faldet markant, mens den er steget i Høje-Taastrup Kommune.
Samlet set har benchmarkkommunerne mange lighedstræk, særligt hvad angår de overordnede
udgiftsbehov og ressourcegrundlag, hvor alle kommunerne i udgangspunktet er bedre stillet end
landsgennemsnittet. Der er dog også en række strukturelle forskelle imellem benchmarkkommunerne. Eksempelvis har Hillerød Kommune en lavere urbaniseringsgrad, i Høje-Taastrup Kommune har befolkningen et lavere uddannelsesniveau og en højere andel modtagere af offentlig
forsørgelse, Greve Kommune har højt forsørgerbyrde indeks, og Gladsaxe Kommune har flere
indbyggere og en højere andel af almene boliger end de øvrige kommuner.

3.3. Analyse
3.3.1 Ressourcegrundlag og udgiftsbehov
Figur 3.1 viser i indekstal et mål for det samlede udgiftsbehov og ressourcegrundlag per indbygger
(budget 2013) i benchmarkkommunerne. UdgiftsbeUdgiftsbehov:
hovet er opgjort på baggrund af en kommunes
En kommunes udgiftsbehov afhænger af en
rammebetingelser i form af alderssammensætning
række faktorer – rammebetingelser – der
har betydning for udgiftsniveauet, men som
og social struktur m.m. Ressourcegrundlaget er et
den enkelte kommune kun i begrænset ommål for de finansieringsmuligheder, som kommunen
fang kan påvirke. Det kan både være behar i form af beskatningsgrundlag samt udligning og
folkningens alderssammensætning og den
tilskud mv. dog uden hensyntagen til udskrivningssociale struktur.
procenten.
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Figur 3.1 Udgiftsbehov og ressourcegrundlag pr. indbygger, 2013
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Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 1.50 og 3.10

Det fremgår af figuren, at udgiftsbehovet pr. indbygger i Gladsaxe og Høje-Taastrup kommuner er
højere end landsgennemsnittet. Dette betyder, at
rammebetingelserne i kommunerne bevirker, at
der skal flere ressourcer til for at opnå et givent
serviceniveau sammenlignet med gennemsnitskommunen. Udgiftsbehovet pr. indbygger i Greve
og Hillerød kommuner ligger derimod lidt under
landsgennemsnittet.

Ressourcegrundlag og ressourcepres:
Ressourcegrundlaget er et samlet mål for en
kommunes finansieringsmuligheder. Det
tager udgangspunkt i udskrivningsgrundlaget for indkomstskatterne plus 10 procent af
grundværdierne. Hertil tillægges øvrige
indtægter, herunder selskabsskatter, udlignings- og tilskudsbeløb samt netto rente- og
afdragsudgifter (ved tilbagebetaling af
gæld).

Udover at have et højere udgiftsbehov pr. indbygRessourcepresset viser, hvor stort udgiftsbeger har Gladsaxe og Høje-Taastrup kommuner
hovet er i forhold til kommunens ressourceligeledes et højere ressourcegrundlag pr. indbyggrundlag. Et lavt ressourcepres er gunstigt,
ger end landsgennemsnittet. Muligheden for at
da udgiftsbehovet dermed er lavt set i forfinansiere et givent serviceniveau er herved bedre i
hold til ressourcegrundlaget.
disse kommuner end i gennemsnitskommunen. I
Greve og Hillerød kommuner er ressourcegrundlaget pr. indbygger lidt lavere end landsgennemsnittet.
De fire benchmarkkommuner har alle et udgiftsbehov pr. indbygger, der er lavere end deres ressourcegrundlag. Høje-Taastrup Kommune har det mest gunstige forhold mellem udgiftsbehov og
ressourcegrundlaget, og hermed har kommunen det laveste ressourcepres. Hillerød Kommune
derimod har det højeste ressourcepres blandt benchmarkkommunerne.
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3.3.2 De socioøkonomiske udgiftsbehovskriterier
Kommunernes udgiftsbehov i figur 3.1 er
beregnet ud fra en række socioøkonomiske
udgiftsbehovskriterier, som er opgjort af
Økonomi- og Indenrigsministeriet og også
indgår i tilskuds- og udligningsordningen.
Af figur 3.2 fremgår de syv vigtigste rammebetingelser i det socioøkonomiske udgiftsbehov (indekstal) vist for de fire benchmarkkommuner og på landsplan. De syv
rammebetingelser er valgt ud fra, at de har
den højest tildelte vægt i hhv. lands- og
hovedstadsudligningen.
Som følge af en opdatering af tilskuds- og
udligningsordningen er rammebetingelserne i
det socioøkonomiske indeks for 2013
forskellige fra rammebetingelserne i sidste års
nøgletalsrapport.

Rammebetingelsernes vægt i udgiftsbehovsberegningen i hhv. landsudligningen og hovedstadsudligningen:










Andel 20-59 årige uden beskæftigelse over 5
pct.: 19 pct. og 10 pct.
Familier i bestemte boligtyper (i pct. af familier): 15 pct. og 7 pct.
Andel børn i familier med lav uddannelse (i
pct. af hjemmeboende børn jan. 2011): 8 pct. og
25 pct.
Andel 25-49 årige uden erhvervsuddannelse:
16 pct. og 25 pct.
Psykiatriske patienter pr. 100 indb. 2012: 5 pct.
og 8 pct.
Udlejede beboelseslejligheder (i pct. af boliger
2012): 5 pct. og 8 pct.
Andel personer med lavindkomst, 2011: 8 pct.
(landsudligning)

Figur 3.2 Vigtigste rammebetingelser i det socioøkonomiske indeks, 2013
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Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 1.50

I figuren indikerer de rammebetingelser, der ligger højere end landsgennemsnittet, at kommunen
har et større udgiftsbehov end gennemsnitskommunen. Modsat indikerer de rammebetingelser,
som ligger under landsgennemsnittet, at kommunen har et lavere udgiftsbehov end gennemsnitskommunen.
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Høje-Taastrup Kommune ligger over landsgennemsnittet ved seks ud af de syv væsentligste rammebetingelser, hvor den syvende rammebetingelse ligger på niveau med landsgennemsnittet. Udgiftsbehovet i Høje-Taastrup Kommune er hermed højere end landsgennemsnittet, hvilket også
understøttes af figur 3.1. I Gladsaxe Kommune ligger fire ud af syv rammebetingelser over landsgennemsnittet. Rammebetingelserne i Hillerød Kommune ligger enten under eller på niveau med
landsgennemsnittet, mens alle rammebetingelser på nær én ligger under landsgennemsnittet i
Greve Kommune. Det lavere udgiftsbehov i Greve og Hillerød kommuner understøttes ligeledes af
figur 3.1.
Der er således en klar sammenhæng mellem benchmarkkommunernes udgiftsbehov (figur 3.1) og
placeringen af rammebetingelserne for hver kommune i forhold til landsgennemsnittet (figur 3.2).

3.3.3 Sammenligning af enkelte rammebetingelser og strukturelle forhold
I de to foregående afsnit er der analyseret på baggrund af benchmarkkommunernes ressourcegrundlag og udgiftsbehov på et overordnet plan. I det følgende afsnit ses nærmere på de enkelte
rammebetingelser og strukturelle forhold i kommunerne.
Befolkningens størrelse
Figur 3.3 viser det samlede indbyggertal i de fire benchmarkkommuner.
Figur 3.3 Indbyggertal i kommunerne pr. 1. januar 2013
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Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 1.61

Det fremgår af figuren, at indbyggertallet i benchmarkkommunerne varierer mellem ca. 48.000
indbyggere i Greve, Hillerød og Høje-Taastrup kommuner til ca. 66.000 i Gladsaxe Kommune.
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Befolkningssammensætning og forsørgerbyrdeindeks
Forsørgerbyrdeindeks:
Befolkningssammensætningen i en kommune påvirker
Indekset viser, hvor mange indbyggere
det udgiftspres og de finansieringsmuligheder, som
i alderen 0-16 år og over 65 år, der er
kommunen står overfor. Eksempelvis vil en høj andel af
pr. 100 indbygger i kommunen i aldeældre og børn betyde et stort udgiftspres på daginstitutiren 17-64 år.
ons-, skole- og ældreområdet. Omvendt betyder en høj
andel af borgere i alderen 17-64 år et mindre demografibetinget udgiftspres og bedre mulighed for
at finansiere udgifterne gennem opkrævning af skatter. Befolkningssammensætningens betydning
for en kommunes udgiftspres og finansieringsmuligheder kan udtrykkes ved forsørgerbyrdeindekset.
Figur 3.4 viser udviklingen i forsørgerbyrdeindekset for de fire kommuner i perioden 2009 til 2013.
Figur 3.4 Udviklingen i forsørgerbyrdeindekset 2009-2013
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Kilde: Danmarks Statistik FOLK1, opgjort pr. 1. januar 2013, egne beregninger

Det fremgår af figur 3.4, at forsørgerbyrdeindekset generelt set har været stigende fra 2009 til 2013
med undtagelse af Gladsaxe Kommune, hvor forsørgerbyrdeindekset stort set er konstant. Stigningen i forsørgerbyrdeindekset har været kraftigst for Greve Kommune efterfulgt af HøjeTaastrup Kommune. I Greve og Hillerød kommuner ligger forsørgerbyrdeindekset over landsgennemsnittet i 2013, mens Høje-Taastrup og Gladsaxe kommuner ligger på niveau med landsgennemsnittet. Sammenlignet med de øvrige benchmarkkommuner har Hillerød og Greve kommuner
hermed en større andel af unge og/eller ældre indbyggere, hvilket betyder et større udgiftspres og
ringere finansieringsmuligheder.
Urbanisering (rejsetid) og boligsammensætning
Erfaringen viser, at urbaniseringsgraden og boligsammensætningen i en kommune påvirker det
kommunale udgiftsniveau.
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Urbaniseringsgraden har blandt andet betydning for
Urbaniseringsgraden:
en kommunes udgiftsbehov på den måde, at en mere
Urbaniseringsgraden er et mål for anspredt bosætning medfører større udgifter på blandt
delen af befolkningen, der bor i byandet administrations- og ældreområdet. En spredt
mæssig bebyggelse i den enkelte
bosætning medfører f.eks. større behov for decentrakommune.
le borgerservicecentre og et større tids- og ressourceforbrug for administrative medarbejdere, der bevæger sig væk fra rådhuset til møder med kolleger, skoler, institutioner og borgere. Endvidere kan en lav urbaniseringsgrad medføre større udgifter på børne- og skoleområdet, da kommunen skal finansiere befordring og kan have vanskeligt
ved at realisere stordriftsfordele.
Urbaniseringsgraden i de fire benchmarkkommuner fremgår af figur 3.5.
Figur 3.5 Urbaniseringsgrad, pr. 1. januar 2013
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Kilde: ECO-nøgletal 2013 tabel 1.60.

Det fremgår af figur 3.5, at alle benchmarkkommunerne har en større andel indbyggere, der bor i
bymæssig bebyggelse med over 10.000 indbyggere (urbaniseringsgrad), end landsgennemsnittet.
Hillerød Kommune har dog en lavere urbaniseringsgrad end de øvrige kommuner, og kommunens befolkningstæthed (antal indbyggere pr. kvadratkilometer) er kun ca. en tiendedel af Gladsaxe Kommunes, som er den af benchmarkkommunerne med den største befolkningstæthed.
Kriteriet ”Rejsetid”, som er et mål for, hvor lang tid det i gennemsnit vil tage en indbygger at nå
2.000 medborgere i kommunen ved kørsel i bil, indgår derfor som et kriterium i såvel lands- og
hovedstadsudligningen. Rejsetidskriteriet indgår positivt i de aldersbestemte udgiftsbehov i hhv.
lands- og hovedstadsudligningen.
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Tabel 3.1. viser den gennemsnitlige rejsetid i de fire benchmarkkommuner.
Tabel 3.1: Gennemsnitlig rejsetid i antal minutter til 2.000 indbyggere, 2013
Gladsaxe Greve Hillerød Høje-Taastrup Landsgennemsnit
Gennemsnitlig rejsetid i minutter til 2.000 indb., 2012
0,8
0,9
1,5
1,0
1,8
Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 1.50
Note: Den gennemsnitlige rejsetid er opgjort i minutter ved kørsel i bil, hvor det antages, at hastighedsbegrænsningen overholdes. Beregningen stammer fra Danmarks Statistiks opgørelse af natbefolkningen. Befolkningstallene er efterfølgende aggregeret til knudepunkter i det anvendte vejnet (VejnetDK).

Af tabellen fremgår det, at den gennemsnitlige rejsetid til 2.000 indbyggere i de fire benchmarkkommuner er lavere end landsgennemsnittet. Hillerød Kommune har dog en rejsetid, der er næsten dobbelt så høj som de øvrige kommuner, hvor rejsetiden er relativt ens.
Boligforhold
Andelen af henholdsvis almene boliger samt ejer- og lejeboliger påvirker en kommunes ressourcer
og udgifter forskelligt, fordi der er socioøkonomiske forskelle mellem de borgere, der bor i de respektive boliger. Der henvises i øvrigt til figur 3.2, hvor forskelle i det socioøkonomiske kriterium
”andel familier i bestemte boligtyper” er illustreret for de fire benchmarkkommuner. Andelen af
almene boliger i de fire kommuner fremgår af figur 3.6.
Figur 3.6 Andelen af almene boliger, 2013
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Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 2.40

Figuren viser, at andelen af almene boliger er højere end landsgennemsnittet i Gladsaxe, Greve og
Høje-Taastrup kommuner, og at andelen er størst i Gladsaxe Kommune. Hillerød Kommune ligger
derimod lidt under landsgennemsnittet.
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I det socioøkonomiske udgiftsbehov, som er en del af lands- og hovedstadsudligningen (jf. afsnit
3.3.2), indgår rammebetingelsen ”andel udlejede beboelseslejligheder” som et kriterium, der har
betydning for kommunernes udgiftsbehov.
Figur 3.7 viser, hvor stor en andel af samtlige parcel- og rækkehuse, samt etageboliger, der bebos
af hhv. ejere og lejere.
Figur 3.7 Andel af boligmassen, der bebos af hhv. ejere og lejere, 2013
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Kilde: Danmarks Statistik BOL 101, opgjort pr. 1. januar 2013

Figuren illustrerer, at 63 pct. af boligerne i Greve Kommune bebos af ejere, mens 37 pct. bebos af
lejere. Omvendt forholder det sig i Gladsaxe Kommune, hvor 61 pct. bebos af lejere, mens 39 pct.
bebos af ejere. I Hillerød, Høje-Taastrup og Greve kommuner overstiger andelen af ejede boliger
landsgennemsnittet, hvor fordelingen er ca. er 50 pct. ejere og 50 pct. lejere.
Uddannelsesniveau
En kommunes finansieringsgrundlag hænger blandt andet sammen med befolkningens uddannelsesniveau, idet der er en positiv sammenhæng mellem kommunens indkomstskatteprovenu og
befolkningens uddannelsesniveau. Uddannelsesniveauet har også betydning for en kommunes
udgiftsbehov, idet borgere uden erhvervsuddannelse typisk medfører et højere udgiftsbehov end
en gennemsnitsborger (jf. afsnit 3.3.2).
Figur 3.8 viser befolkningen i alderen 15-69 årige fordelt efter højeste fuldførte uddannelse.
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Figur 3.8 Befolkningens uddannelsesniveau (15-69 årige), 2013
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Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 2.80

Figuren viser, at Høje-Taastrup Kommune har den største befolkningsandel med grundskole som
højeste gennemførte uddannelse og den mindste andel med en videregående uddannelse (herunder kort-, mellemlang-, og lang uddannelse). Modsat forholder det sig i Gladsaxe og Hillerød
kommuner, da de har den mindste andel med grundskole og den største andel med videregående
uddannelse som højeste uddannelse. Det er kun i Høje-Taastrup Kommune, at andelen af borgere
med grundskole som højeste fuldførte uddannelse overstiger gennemsnitskommunen. Derimod
ligger andelen af borgere med videregående uddannelse som højeste fuldførte uddannelse højere
end landsgennemsnittet i Gladsaxe og Hillerød kommuner.
Ses der på andelen af befolkningen med gymnasial- eller erhvervsfaglig uddannelse som højeste
uddannelse ligger intervallet for de fire benchmarkkommuner fra 37 pct. i Gladsaxe Kommune til
47 pct. i Greve Kommune.
Andelen af personer uden ordinær beskæftigelse
Andelen af personer uden ordinær beskæftigelse, herunder førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og registrerede ledige, afspejler en væsentlig del af udgiftspresset blandt borgere i den
erhvervsaktive aldersgruppe.
Figur 3.9 viser andelen af personer uden ordinær beskæftigelse i den erhvervsaktive aldersgruppe
16-64 år, herunder førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere.
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Figur 3.9 Andel borgere uden ordinær beskæftigelse, herunder kontanthjælpsmodtagere og
førtidspensionister - i pct. af 16-64 årige, 2012
25%

20%

15%

10%

5%

0%
Gladsaxe

Greve

Hillerød

Høje-Taastrup

Kontanthjælp (forsørgelse)
Førtidspension
Fuldtidsmodtagere uden ordinær beskæftigelse i alt
Landsgennemsnit kontanthjælp (forsørgelse)
Landsgennemsnit førtidspension
Landsgennemsnit fuldtidsmodtagere uden ordinær beskæftigelse

Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 2.90
Note: Modtagerne er omregnet til fuldtidsmodtagere på årsbasis, og opgørelsen inkluderer aktiverede i både
statsligt og kommunalt regi.

Figuren viser, at 23 pct. af borgerne i Høje-Taastrup Kommune i alderen 16-64 år er uden ordinær
beskæftigelse. Dette er på niveau med landsgennemsnittet. I de øvrige benchmarkkommuner er
andelen af personer uden ordinær beskæftigelse under 20 pct. Hillerød Kommune har her den
laveste andel. Andelen af kontanthjælpsmodtagere varierer fra 1 til 3 pct. i kommunerne, hvor Høje-Taastrup Kommune har den største andel og Greve Kommune den mindste. Når der ses på andelen af førtidspensionister, udgør andelene 5 og 6 pct. for benchmarkkommunerne, hvor HøjeTaastrup Kommune har den største andel, og Hillerød Kommune den laveste.
Bevillingen af indkomsterstattende ydelser for personer uden ordinær beskæftigelse i den erhvervsaktive aldersgruppe (herunder specifikt kontanthjælp og førtidspension) afhænger i nogen
udstrækning af kommunernes sagsbehandlingspraksis. Man bør derfor være forsigtig med alene at
fortolke andelen af personer uden ordinær beskæftigelse som en rammebetingelse. Med de nye
regler for tilkendelse af førtidspension forventes andelen af førtidspensionister at falde fremadrettet.

3.3.4 Sammenligning af likviditet
I de tre foregående afsnit er rammebetingelser og strukturelle forhold blevet analyseret. I dette
afsnit ses der på likviditeten, som ikke er en rammebetingelse eller et strukturelt forhold i traditionel forstand, men som i høj grad er bestemmende for kommunernes økonomiske råderum og mulighederne for at finansiere et givent serviceniveau.
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Kommunernes likviditet efter kassekreditreglen (den såkaldte gennemsnitslikviditet) opgøres som
gennemsnittet af den daglige kassebeholdning i de foregående 365 dage i året. Figur 3.10 viser udviklingen i kommunernes likviditet efter kassekreditreglen i perioden 2009 til 2013.
Figur 3.10 Likviditet efter kassekreditreglen ultimo 4. kvartal i året, opgjort i kr. pr. indbygger 1.
januar, 2009 – 2013 (pl 2014)
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Kilde: ECO-nøgletal 2013 tabel, 3.37. Data for 4. kvartal 2013 stammer fra Økonomi- og Indenrigsministeriets
kommunale nøgletal.

Det fremgår af figur 3.10, at Greve, Gladsaxe og Hillerød kommuner i 2013 har en likviditet pr.
indbygger, der ligger under landsgennemsnittet, mens Høje-Taastrup Kommune ligger på niveau
med landsgennemsnittet. Hillerød Kommune har i 2013 den laveste likviditet af de fire benchmarkkommuner. Det fremgår også af figuren, at Gladsaxe Kommune har en faldende likviditet i
perioden 2009 – 2013, mens Høje-Taastrup Kommune har en stigende likviditet. Greve og Hillerød
kommuners likviditet er nogenlunde uændret hen over perioden, mens landsgennemsnittet er
stigende.
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4. Dagtilbud 0 – 5 år
4.1 Indledning
I dette afsnit belyses dagtilbudsområdet for børn i alderen 0-5 år. Området omfatter udgifter og
indtægter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver og integrerede daginstitutioner. De samlede udgifter er ekskl. specialpædagogisk bistand 0-5 år og 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 2010-2014, ligger Gladsaxe
Kommune øverst med de højeste udgifter pr. 0-5 årig. Modsat har Hillerød Kommune de laveste
udgifter pr. 0-5 årig.
Alle fire benchmarkkommuner har haft et faldende udgiftsniveau fra 2010 til 2014. Udgiftsniveauet er faldet mest i Gladsaxe Kommune, som er faldet med 6 pct. og i Greve Kommune, hvor faldet
er på 4 pct. Faldet i Høje-Taastrup og Hillerød kommuner er marginalt og på henholdsvis 2 pct. og
1 pct.
Når kommunernes udgiftsniveauer for regnskab 2012 sammenholdes med et udgiftsbehov, der er
beregnet på baggrund af en række rammebetingelser, så har Gladsaxe Kommune merudgifter svarende til 4 pct. over det beregnede udgiftsbehov. Hillerød, Greve og Høje-Taastrup kommuner har
lavere udgifter, idet deres udgiftsniveauer ligger hhv. 6 pct., 3 pct. og 2 pct. under det beregnede
udgiftsbehov.
Der er forskellige muligheder for at sammensætte tilbud på børnepasningsområdet. Kommunerne
kan indrette deres dagtilbud til børn ved at kombinere de forskellige pasningstilbud i antal og omfang så det matcher pasningsbehovet. Udgiftsniveauet afhænger dermed blandt andet af, hvordan
tilbudssammensætningen er i den enkelte kommune.
De overordnede nøgletal for udgiftsniveau og udgiftsbehov for perioden 2010 - 2014 på Dagtilbudsområdet fremgår af nedenstående tabel 4.1. De grå kolonner vedrører de faktiske udgifter,
mens de blå vedrører udgifterne sat i forhold til det beregnede udgiftsbehov.
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Tabel 4.1 Oversigt over udgiftsniveau og udgiftsudvikling for dagtilbudsområdet 0-5 år
Udgiftsniveau pr. 0-5 årig

Udgiftsniveau Regnskab 2012

Udgiftsniveau i forhold til udgiftsbehov

Udvikling
R 2010 – B 2014

Beregnet udgiftsbehov Regnskab 2012

Forskel ml. udgiftsniveau og udgiftsbehov
Regnskab 2012

Udvikling i udgiftsniveau sat ift. udgiftsbehov
R 2010 - B 2014*

Gladsaxe

73.043 kr.

-6 %

70.509 kr.

4%

-3 %

Greve

67.781 kr.

-4 %

70.126 kr.

-3 %

-4 %

Hillerød

65.902 kr.

-1 %

70.438 kr.

-6 %

0%

Høje-Taastrup

66.508 kr.

-2 %

67.641 kr.

-2 %

-6 %

Hele landet

64.163 kr.

-2 %

64.163 kr.

0%

0%

*) Kolonnen viser udviklingen i en kommunes udgiftsniveau, når dette er sat i forhold til det beregnede
udgiftsbehov. En udvikling på eksempelvis 10 pct. svarer til, at udgiftsniveauet er øget med10 pct. set i forhold til udgiftsbehovet.

Tabellen læses fra venstre mod højre. Eksempelvis fremgår det, at Gladsaxe Kommunes udgiftsniveau i regnskab 2012 er 73.043 kr. pr. 0-5 årig, og at udgiftsniveauet er faldet med 6 pct. når budget
2014 ses i forhold til regnskab 2010. Af de blå felter kan man se, at det beregnede udgiftsbehov for
Gladsaxe Kommune er 70.509 kr. pr. dagtilbud 0-5 årig. Det faktiske udgiftsniveau er således 4 pct.
højere end det beregnede udgiftsbehov. Endelig kan man i den yderste højre kolonne se, at når
udviklingen i udgiftsniveauet justeres i forhold til udviklingen i udgiftsbehovet, så er udgifterne
faldet med 3 pct. når budget 2014 ses i forhold til regnskab 2010.

4.3 Analyse
I dette afsnit ses der på udgifterne for dagtilbud, beregnet udgiftsbehov, forældrenes betalingsandel, bruttoudgift pr. plads, antal indskrevne børn pr. ansat, gennemsnitlig størrelse pr. institution,
dækningsgrader, andel pædagoguddannet personale og gennemsnitlige åbningstider.

4.3.1 Udvikling i udgiftsniveau
Figur 4.1 viser udviklingen i udgifter til dagtilbud, ekskl. Specialpædagogisk bistand og Særlige
dagtilbud og særlige klubber, pr. 0-5 årig fra 2010 til 2014 opgjort i 2014 priser.
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Figur 4.1 Udgifter til dagtilbud pr. 0-5 årig (pl 2014)
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Kilde: ECO nøgletal 2011til 2014, tabel 5.10 og 5.11.

Alle fire kommuner har et fald i udgifterne fra regnskab 2010 til 2011. Høje-Taastrup Kommunes
udgifter falder fra 74.902 kr. til 67.194 kr. svarende til 10,6 pct. fra 2010 til 2011, hvorefter udgifterne i perioden 2011 til 2014 er stigende. I 2014 er udgiften på 73.440 kr. pr. 0-5 årig, hvilket er under
niveauet fra 2010.
Gladsaxe Kommune har de højeste udgifter i hele perioden og ligger, på nær faldet fra 2010 til
2011, på et stabilt udgiftsniveau svarende til godt 74.450 kr. pr. 0-5 årige i perioden 2011 til 2014.
Greve Kommunes udgifter var i 2010 på 70.160 kr. pr. 0-5 årig, og de falder til 68.881 kr. i 2011.
Udgifterne falder igen fra 2013, hvor udgiften er 69.776 kr. pr. 0-5 årig, til i 2014 at være 67.603 kr.
pr. 0-5 årig.
Hillerød Kommunes udgiftsniveau falder ca. 1.000 kr. i perioden. I 2010 var udgiften på 67.602 kr.
pr. 0-5 årig og i 2014 er udgiften faldet til 66.632 kr. pr. 0-5 årig.

4.3.2 Sammenligning af beregnet og faktisk udgiftsniveau
Kommunernes udgiftsniveauer afhænger blandt andet af de rammebetingelser, som den enkelte
kommune er underlagt. Tabel 4.1 viser det faktiske udgiftsniveau i regnskab 2012, hvilket holdes
op mod et udgiftsbehov, der er beregnet ud fra en række rammebetingelser (se afsnit 4.3.3 nedenfor).
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Tabel 4.2 Faktisk udgift og beregnet udgiftsbehov pr. 0-5 årig – Regnskab 2012
Udgifter pr. 0-5
årig

Beregnet udgiftsbehov

Mer/mindreudgift

Afvigelse i
pct.

Gladsaxe
Greve
Hillerød
Høje-Taastrup

73.043
67.781

70.509
70.126

65.902
66.508

70.438
67.641

2.534
-2.345
-4.536
-1.133

4
-3
-6
-2

Landsgennemsnit

64.163

64.163

0

0

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

Læses tabellen lodret viser den, at alle fire benchmarkkommuner har et højere udgiftsniveau end
landsgennemsnittet. Gladsaxe Kommunes udgifter på 73.043 kr. pr. 0-5 årig ligger 8.879 kr. over
landsgennemsnittet på 64.163 kr. Hillerød Kommunes udgiftsniveau ligger lavest og svarer til
65.902 kr. pr. 0-5 årig, hvilket er 1.739 kr. over landsgennemsnittet.
Kigger man på det beregnede udgiftsbehov kan man se, at også her ligger alle fire benchmarkkommuner højere end landsgennemsnittet. Gladsaxe, Greve og Hillerød kommuner ligger på omtrent samme niveau på mellem 70.126 kr. og 70.509 kr. pr. 0-5 årig. Høje-Taastrup Kommune ligger lavest med et beregnet udgiftsbehov på 67.641 kr. pr. 0-5 årig.
Læses tabellen vandret kan man se, at Gladsaxe Kommune har et højere udgiftsniveau på dagtilbudsområdet end det beregnede udgiftsbehov, svarende til en merudgift på 2.534 kr. pr. 0-5 årig.
Modsat har Hillerød, Greve og Høje-Taastrup kommuner et lavere udgiftsniveau, svarende til
mindreudgifter på henholdsvis 4.536 kr., 2.345 kr. og 1.133 kr. i forhold til det beregnede udgiftsbehov.
Figur 4.2 viser udviklingen i forholdet mellem det faktiske udgiftsniveau og det beregnede udgiftsbehov i perioden 2010 – 2014. Ligger indeks over 100, så er udgiftsniveauet større end udgiftsbehovet det pågældende år og omvendt. Hvis udgiftsniveauet for en kommune eksempelvis ligger
8 pct. over det beregnede udgiftsbehov, svarer dette til indeks 108 i figuren. Hvis udgiftsniveauet
omvendt ligger 4 pct. under det beregnede udgiftsbehov, svarer dette til indeks 96.
Udgiftsbehovet er beregnet i forhold til landsgennemsnittet. En kommune kan derfor godt opleve
en stigning eller et fald fra et år til et andet i nedenstående figur, selvom udgiftsniveauet målt i kr.
i figur 4.1 ikke har samme bevægelse. Hvis landgennemsnittet eksempelvis falder, vil kommunens
udgiftsbehov ligeledes falde. Hvis kommunens udgiftsniveau i kr. ikke falder tilsvarende, så vil
kurven i figuren herunder stige.
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Figur 4.2. Kommunernes udgiftsniveau i forhold til det beregnede udgiftsbehov 2010-2014
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Kilde: ECO Nøgletal 2010-2014, tabel 5.11.

Udviklingen i udgiftsniveauet korrigeret for udgiftsbehov fra regnskab 2010 til budget 2014 er meget forskellig i de fire benchmarkkommuner.
Det ses af figur 4.2, at det korrigerede udgiftsniveau for Gladsaxe Kommune ligger over indeks
100 i hele perioden. Høje-Taastrup Kommune er placeret under indeks 100 i årene 2011 og 2012 og
kommer fra 2013 igen over indeks 100. Greve og Hillerød Kommune ligger i hele perioden under
indeks 100.
I Gladsaxe Kommune falder niveauet fra indeks 105 i 2010 til 102 i 2014. I Hillerød Kommune stiger niveauet fra indeks 90 i 2010 til indeks 91 i 2014. Greve og Høje-Taastrup kommuner henholdsvis falder og stiger 1 pct. i perioden fra 2010 til 2014.

4.3.3 Forskelle i rammebetingelser/udgiftsbehov på børnepasningsområdet
Udgifterne på dagtilbudsområdet, de 0-5 årige, påvirkes af følgende rammebetingelser, som forklarer i alt ca. 55 pct. af forskellene i kommunernes udgifter på området:






Andel børn af enlige forsørgere (0-5 år) (27 pct.): Udgiftsbehovet øges, når ”Andelen af enlige forsørgere” stiger, idet børn med enlige forældre statistisk set medfører et større ressourcebehov.
Kvinders erhvervsfrekvens (17 pct.): Udgiftsbehovet øges, når kvinders erhvervsfrekvens
stiger, idet behovet for pasning øges.
Andel 0-5 årige indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande (14 pct.): Udgiftsbehovet
øges, når andelen af 0-5 årige indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande øges. Dette
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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.
Figur 4.3. Rammebetingelser for de fire kommuner
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Kilde: ECO nøgletal 2013: Sociale forhold: tabel 2.50, 2.21 og 2.75.
Note: De anvendte rammebetingelser og deres vægte adskiller sig generelt fra tidligere års rapporter. Dette
skyldes dels, at den mellemkommunale udligningsordning (hvor rammebetingelserne stammer fra) er ændret, og dels at ECO-nøgletal har genberegnet alle udgiftsbehov.

”Andel børn af enlige forsørgere 0-5 år” er for Gladsaxe Kommune lidt højere end landsgennemsnittet. Det forklarer i nogen udstrækning, hvorfor udgiftsbehovene er større sammenholdt med
det landsgennemsnitlige udgiftsbehov.
I Gladsaxe, Greve og Hillerød kommuner ligger ”Kvinders erhvervsfrekvens” lidt over landsgennemsnittet, hvilket indikerer et øget udgiftsbehov til pasningsordninger i kommunerne.
Andelen af 0-5 årige indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande, er markant højere i HøjeTaastrup Kommune, set i forhold til landsgennemsnittet og de tre andre benchmarkkommuner,
hvilket bidrager til et øget udgiftsbehov i kommunen.

4.3.4 Udmøntning af udgifts- og servicebehov
Der er forskellige muligheder for at sammensætte tilbud på børnepasningsområdet. Kommunerne
kan indrette deres dagtilbud til børn ved at kombinere følgende tilbud (i antal og omfang):
 aldersintegrerede institutioner
 børnehave
 vuggestue
 dagpleje
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Udgiftsniveauet afhænger dermed blandt andet af, hvordan tilbudssammensætningen er i den
enkelte kommune, og af aldersfordelingen mellem 0-2 årige og 3-5 årige, da den yngste aldersgruppe har højere pasningsudgifter.
Endvidere har andelen af private og selvejende institutioner, og antallet af borgere der vælger
pasning i eget hjem, betydning for kommunernes muligheder for at organisere området og dermed
også for udgiftsniveauet.
Taksten pr. måned i 2014 for de enkelte dagtilbud fremgår af tabel 4.3.
Tabel 4.3. Den månedlige takst i dagtilbud i 2014
Dagpleje

0 - 2 år
institutionstakst
inkl. frokost

3 - 5 år
institutionstakst

3 - 5 år
frokosttakst

3 - 5 år
institutionstakst
inkl. frokost

Gladsaxe

3.005

3.005

-

-

2.015

Greve

2.891

2.980

1.535

419

1.966

Hillerød

2.624

3.690

1.698

486

2.184

Høje-Taastrup
3.058
3.058
1.696
621
2.317
Kilde: Kommunernes takstoversigter i budget 2014.
Note: Den faktiske betaling kan afvige pga. søskendetilskud og fripladstilskud. Der er én betalingsfri måned
i Greve Kommune, så der kun opkræves i 11 måneder pr. år. Taksterne for Greve Kommune er derfor beregnet som et årsgennemsnit, så de er sammenlignelige med de øvrige takster.

Alle kommuner skal i dag tilbyde en frokostmåltidsordning i samtlige institutioner, men kommunalbestyrelsen kan vælge at yde frokostmåltidet som en del af dagtilbudsydelsen eller holde
måltidet uden for dagtilbudsydelsen.
Gives tilbudet udenfor dagtilbudsydelsen, er det muligt
for forældrebestyrelserne i den enkelte institution at fravælge det.
I Gladsaxe Kommune er frokostordning en del af dagtilbudsydelsen og kan ikke fravælges. Taksterne er således
inklusiv frokostordning.
I 2014 opkræves der en frokosttakst for de 3-5 årige i Greve, Hillerød og Høje-Taastrup kommuner, på henholdsvis
419 kr., 486 kr. og 621 kr. inkl. kommunernes tilskud.

Frokostmåltidsordning:
I kommuner hvor frokostordningen er
en del af dagtilbudsydelsen, er den
indregnet i forældrebetalingsandelen
på maksimalt 25 %.
I kommuner, hvor frokosten gives
uden for dagtilbudsydelsen, er frokosten som udgangspunkt 100 pct. forældrefinansieret og opkræves i en særlig frokosttakst ud over institutionstaksten. Kommunen kan beslutte at give
et tilskud til nedbringelse af den særlige frokosttakst.

Forældrenes betalingsandel i fremgår af figur 4.4.
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Figur 4.4 Forældrenes betalingsandel i pct. af bruttodriftsudgiften i dagtilbud budget 2013
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Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 5.16. Efter nedsættelse af forældrebetaling.
Note: Nedsættelse af forældrebetaling, består af søskendetilskud og fripladstilskud.

Forældrebetaling kan maksimalt være 25 pct. af bruttodriftsudgiften, og en betaling for en frokostordning, hvis dette ikke indgår i dagtilbudsydelsen. Forældrebetalingsandelen afhænger bl.a. af,
hvor mange der modtager økonomisk friplads.
Forældrebetalingen er forældrenes betalingsandel er størst i Hillerød Kommune med 24,7 pct. og
mindst i Høje-Taastrup Kommune med 19,4 pct.
Der er stor forskel imellem de fire benchmarkkommuner i procentfordelingen af indskrevne børn
fordelt på tilbudstyper.
Tabel 4.4. Indskrevne i 2012 fordelt på tilbudstyper for 0-5 årige, i pct.
Dagpleje

Vuggestue

Børnehave

Aldersintegreret

Gladsaxe

4,3

0,0

7,7

88,0

Greve

7,9

7,0

25,7

59,4

Hillerød

5,4

4,1

6,1

84,4

8,6

84,7

Høje-Taastrup
2,7
4,0
Kilde: Statistikbanken.dk tabel PAS 11, Danmarks Statistik
Note: Gladsaxe Kommune har ikke ”rene” vuggestuer.

Tabel 4.4 viser, at Gladsaxe Kommune har en stor andel indskrevne på aldersintegrerede institutioner med 88,0 pct., Hillerød og Høje-Taastrup kommuner ligger lige efter på henholdsvis 84,4 pct.
og 84,7 pct. Greve Kommune kun har 59,4 pct. indskrevne i aldersintegrerede institutioner, men så
til gengæld har 25,7 pct. indskrevne børn i børnehaver.
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Alderssammensætningen påvirker også udgifterne. Udgifterne pr. indskrevet barn varierer mellem de enkelte tilbud, fordi tilbud målrettet de mindste aldersgrupper (dagpleje og vuggestue) 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 2013
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken FOLK1.

Generelt ligger kommunerne tæt på hinanden. Den mest ressourcekrævende aldersgruppe, de 0-2
årige, udgør som de to yderpunkter 44,6 pct. i Hillerød Kommune og 48,0 pct. i Høje-Taastrup
Kommune. Det betyder, at udgiftspresset pr. 0-5 årige er højere i Høje-Taastrup Kommune end i
de øvrige kommuner.
Figur 4.6 viser bruttodriftsudgifterne pr. plads for udvalgte typer af tilbud i budget 2013.

45

Figur 4.6 Bruttodriftsudgifter pr. plads budget 2013
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Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 5.15.
Note: Indskrevne i dagpleje er vægtet som om alle indskrevne var i alderen 0 – 2 årige. Tilsvarende er indskrevne i dag institutioner alle vægtet som 3 – 5 årige, hvilket vil sige, at én 0-2 årig tæller som 2,11 3-5 årige.

Der er stor variation i bruttodriftsudgifter pr. plads på dagplejeområdet, hvor Høje-Taastrup
Kommune ligger højest med 161.551 kr., og Hillerød Kommune ligger lavest med 128.587 kr. Alle
benchmarkkommuner ligger over landsgennemsnittet.
Der er ikke nær så stor variation i bruttodriftsudgifterne for daginstitutioner. Her ligger HøjeTaastrup Kommune også højest med 72.424 kr. og Hillerød Kommune lavest med 64.694 kr. pr.
plads.
Det samlede udgiftsbehov afhænger også af de politisk fastlagte normeringer. Figur 4.7 viser, hvor
mange indskrevne der er pr. fuldtidsbeskæftiget med pædagogiske arbejdsopgaver fordelt på de
enkelte institutionstyper.
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Figur 4.7 Antal indskrevne børn pr. fuldtidsbeskæftiget med pædagogiske arbejdsopgaver oktober 2012
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Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 5.18.
Note: Indskrevne i dagpleje er vægtet som om alle indskrevne var i alderen 0 – 2 årige. Tilsvarende er indskrevne i aldersintegrerede institutioner alle vægtet som 3 – 5 årige, hvilket vil sige, at 1 0-2 årig tæller som
2,11 3-5 årig. Datagrundlaget for indskrevne børn og antal fuldtidsbeskæftigede i vuggestuer og børnehaver
er ikke retvisende og er derfor udeladt i figuren.

Figur 4.7 viser, at der er nogen forskel i mellem benchmarkkommunerne på dagplejeområdet. Antallet af indskrevne pr. fuldtidsbeskæftiget er lavest i Gladsaxe Kommune med 2,3 indskrevne
børn og højest i Hillerød Kommune med 3,0 indskrevne børn. Alle fire kommuner ligger under
landsgennemsnittet.
For de aldersintegrerede institutioner ligger Greve, Hillerød og Høje-Taastrup kommuner over
landsgennemsnittet, som er 6,4 indskrevne børn pr. fuldtidsbeskæftigede. Gladsaxe Kommune
ligger på niveau med landsgennemsnittet. Højest ligger Høje-Taastrup Kommune med 8,1 indskrevne børn pr. fuldtidsbeskæftiget.
Det ses samtidig, at der er en vis sammenhæng mellem figur 4.6 omkring bruttodriftsudgifter pr.
plads og antal indskrevne børn pr. fuldtidsbeskæftiget med pædagogiske arbejdsopgaver. Færre
indskrevne børn pr. ansat giver en større bruttodriftsudgift pr. plads. Det gælder dog ikke for Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune har de højeste bruttoudgifter pr. plads til dagpleje og dagtilbud men har samtidig også flest indskrevne børn pr. fuldtidsbeskæftiget med pædagogiske arbejdsopgaver på dagtilbudsområdet og næstflest børn i dagplejetilbud.
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 herunder viser den gennemsnitlige størrelse pr. institution i kommunerne.
Figur 4.8 Gennemsnitlig størrelse (antal indskrevne børn) pr. institution i 2012
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Kilde: Danmarksstatistik, Statistikbanken.dk tabel PAS 22.
Note: Gladsaxe Kommune har ikke ”rene” vuggestuer.

Det ses, at den gennemsnitlige størrelse af vuggestuer spænder fra 35,7 børn i Greve Kommune til
41,0 indskrevne børn pr. institution i Høje-Taastrup Kommune.
For børnehaver har Greve Kommune med 56,7 indskrevne børn pr. institution næsten den dobbelte størrelse som Gladsaxe Kommune, der har 31,5 børn pr. børnehave. Hillerød og Høje-Taastrup
kommuner ligger med henholdsvis 35,5 og 45,4 børn over Gladsaxe Kommunes niveau.
For de aldersintegrerede institutioner har Gladsaxe Kommune med 72,0 børn pr. institution flest
børn, mens Høje-Taastrup Kommune med 54,2 børn har færrest, de to øvrige benchmarkkommuner ligger nogenlunde på niveau med hinanden. Det relativt lave antal indskrevne børn i HøjeTaastrup Kommune kan medvirke til at forklare de større bruttodriftsudgifter til dagtilbud i figur
4.6.
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 2012
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Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 5.17.

Det ses, at dækningsgraden fordelt på aldersgrupper inden for dagtilbudsområdet er nogenlunde
ens for alle fire kommuner.
Hillerød Kommune har generelt de højeste dækningsgrader, og Høje-Taastrup Kommune har den
laveste dækningsgrad indenfor alle tre aldersgrupper.
Medarbejdersammensætningen har også betydning for udgiftsniveauet, idet pædagogisk uddannet personale får højere løn end ikke-pædagogisk uddannede. 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 2012 – dagtilbud 0 – 5 år
80
70
60
Procent

50
40
30
20
10
0
Gladsaxe

Greve

Hillerød

Høje-Taastrup

Lineær (Hele landet)
Kilde: ECO Nøgletal 2013, tabel 5.30

Det ses, at andelen af pædagoguddannet personale inkl. ledere i pct. af det samlede pædagogiske
personale i alle fire kommuner ligger under landsgennemsnittet på 61,2 pct. Hillerød Kommune
ligger højest med 56,0 pct. og lavest ligger Høje-Taastrup Kommune med 42,2 pct.
Udgifterne afhænger endelig også af medarbejdernes anciennitet og kommunernes lønpolitik, idet
personale med høj anciennitet typisk også har en højere løn. Se kapitel 11 for en nærmere analyse
af kommunernes lønudgifter.
Åbningstiden på daginstitutionsområdet er en væsentlig parameter for serviceniveauet og påvirker også udgiftsniveauet, idet længere åbningstid medfører øgede udgifter. Den gennemsnitlige
åbningstid fremgår af nedenstående figur 4.11.
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Figur 4.11 Den gennemsnitlige ugentlige åbningstid i 2013 på børnepasningsområdet
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Kilde: De enkelte kommuners oplysninger.
Note: Åbningstiden er angivet som den gennemsnitlige åbningstid for institutioner, der er åbent på fuld tid i
2013 uden korrektion for lukke og feriedage i 2013.

Høje-Taastrup Kommune har i gennemsnit en ugentlig åbningstid på 52,85 timer, det er knapt fire
timer mere end i Gladsaxe Kommune, som i gennemsnit kun har åbent i 49,50 timer om ugen.
Kommunernes lukke- og feriedage i 2013 fremgår af tabel 4.5.
Tabel 4.5 Antal lukke- og feriedage i dagtilbud 0-5 år
Lukkedage i 2013

Feriedage i 2013

Gladsaxe

6

5

Greve

9

0

Hillerød

9

5

Høje-Taastrup

11

0

Kilde: De enkelte kommuners hjemmesider.
Note: Fem feriedage svarer til en uges ferielukket i skolernes sommerferie. Dagtilbuddene har i HøjeTaastrup Kommune en valgfri lukkedag.

For de familier, der har behov for pasning på lukkedage, tilbydes dette i en af kommunen udpeget
institution, undtaget Grundlovsdag og juleaften.
I 2013 havde Hillerød Kommune 14 lukke- og feriedage i dagtilbud til 0-5 årige, mens Greve
Kommune havde 9. De to andre benchmarkkommuner havde lukket i 11 dage.
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5. Skoler, SFO’er og klubber (6 – 16 år)
5.1 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 regionale
tilbud, bidrag til privatskoler samt statslige skoler og efterskoler, udgifter til ungdommens uddannelsesvejledning og pasning af skolebørn i skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber.
Specialundervisningen behandles ikke selvstændigt i dette kapitel, da den officielle statistik på
området ikke er direkte anvendelig til sammenligning.

5.2 Sammenfatning og konklusioner
Når der ses på de samlede udgifter til Skole-, SFO- og klubområdet i perioden 2010 til 2014, ligger
Høje-Taastrup Kommune øverst med de højeste udgifter pr. 6-16 årige, men udgifterne er faldende
hen over årene. Modsat ligger Hillerød Kommune stort set lavest i perioden, men udgifterne er
marginalt stigende hen over årene.
Når kommunernes udgiftsniveauer for regnskab 2012 sammenholdes med et udgiftsbehov, der er
beregnet på baggrund af en række rammebetingelser, så har Høje-Taastrup Kommune den største
forskel med et merforbrug på 7.451 kr. pr. 6-16 årig mens Greve Kommune har et mindreforbrug
på -2.246 kr. pr. 6-16 årig.
Når der ses på perioden fra regnskab 2010 til budget 2014, så har Greve Kommune i alle årene et
udgiftsniveau, der er lavere end udgiftsbehovet. Alle de øvrige benchmarkkommuner har udgiftsniveauer, der er højere end deres udgiftsbehov. Høje-Taastrup Kommune ligger i hele perioden
højest, men forskellen mellem kommunens udgiftsniveau og udgiftsbehov reduceres betydeligt
hen over perioden.
Sammenlignes de samlede undervisningsudgifter pr. elev, ligger Gladsaxe, Hillerød og HøjeTaastrup kommuner over landsgennemsnittet, mens Greve Kommune ligger under. I regnskab
2012 varierer enhedsudgiften pr. elev fra 74.590 kr. i Greve Kommune til 96.725 kr. i Høje-Taastrup
Kommune, svarende til en forskel på knap 30 pct. På landsplan var gennemsnitsudgiften 78.813 kr.
i 2013.
Alle fire benchmarkkommuner har inden for de seneste år reduceret antallet af folkeskoleskoler,
og alle har en klassekvotient (elever pr. klasse), som er højere end landsgennemsnittet. Det gælder
endvidere for alle kommuner, at mere end 60 pct. af de elever, som forlader folkeskolen efter 9.
eller 10. klasse fortsætter med en gymnasial uddannelse. Mellem 13,3 pct. (Gladsaxe Kommune) og
20,7 pct. Høje-Taastrup Kommune) fortsætter med en erhvervsfaglig uddannelse.
De overordnede nøgletal for udgiftsniveau og udgiftsbehov for perioden 2010 - 2014 på skoleområdet fremgår af nedenstående tabel 5.1. De grå kolonner vedrører de faktiske udgifter, mens de
blå vedrører udgifterne sat i forhold til det beregnede udgiftsbehov.
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Tabel 5.1 Oversigt over udgiftsniveau og udgiftsudvikling for skoleområdet (Udgift pr. 6-16
årig)
Udgiftsniveau pr. 6-16 årig

Udgiftsniveau
Regnskab 2012

Udvikling
R2010 - B2014

Udgiftsniveau i forhold til udgiftsbehov
Beregnet
udgiftsbehov
Regnskab 2012

Forskel ml.
udgiftsniveau og
udgiftsbehov
Regnskab 2012

Udvikling i udgiftsniveau sat ift.
udgiftsbehov
R2010 - B2014*

Gladsaxe

79.293 kr.

-4 pct.

78.776 kr.

1 pct.

-2 pct.

Greve

72.944 kr.

-4 pct.

75.190 kr.

-3 pct.

-1 pct.

Hillerød

71.985 kr.

-1 pct.

69.695 kr.

3 pct.

2 pct.

Høje-Taastrup

85.761 kr.

-10 pct.

78.310 kr.

10 pct.

-8 pct.

Hele landet

71.029 kr.

-3 pct.

71.029 kr.

0 pct.

0 pct.

*) Kolonnen viser udviklingen i en kommunes udgiftsniveau, når dette er sat i forhold til det beregnede udgiftsbehov. En udvikling på eksempelvis 10 pct. svarer til, at udgiftsniveauet er øget med 10 pct. set i forhold
til udgiftsbehovet.

Tabellen læses fra venstre mod højre. Eksempelvis fremgår det, at Gladsaxe Kommunes udgiftsniveau i regnskab 2012 er 79.293 kr. pr. 6-16 årig, og at udgiftsniveauet er faldet med 4 pct. når budget 2014 ses i forhold til regnskab 2010. Af de blå felter kan man se, at det beregnede udgiftsbehov
for Gladsaxe Kommune er 78.776 kr. pr. 6-16 årig. Det faktiske udgiftsniveau er således
1 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov. Endelig kan man i den yderste højre kolonne se, at
når udviklingen i udgiftsniveauet justeres i forhold til udviklingen i udgiftsbehovet, så er udgifterne faldet med 2 pct., når budget 2014 ses i forhold til regnskab 2010.

5.2 Analyse
5.3.1 Udvikling i udgiftsniveau
Figur 5.1 viser udviklingen i nettodriftsudgifterne på skoleområdet pr. 6-16 årig for perioden regnskab 2010 til budget 2014 opgjort i 2014-priser.
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Figur 5.1 Nettodriftsudgifter pr. 6-16 årig inkl. SFO og klub (PL-2014)
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Kilde: ECO-nøgletal 2010 - 2014, folkeskolen, tabel 6.10 og 6.11

Det fremgår, at der er relativ stor forskel på udgiftsniveauet på skoleområdet i mellem de fire
kommuner. Høje-Taastrup og Gladsaxe kommuner ligger noget over landsgennemsnittet, mens
Greve og Hillerød kommuner er placeret relativt tæt på landsgennemsnittet.
Udgiftsniveauet er faldet fra regnskab 2010 til budget 2014 for alle fire benchmarkkommuner.
Variationen mellem kommunernes enhedsudgifter kan blandt andet forklares ved forskelle i skolestruktur, klassekvotienter, antallet af elevernes undervisningstimetal, omfang af specialundervisning herunder to-sprogstimer, privatskoleandel, udgifter til pædagogisk og psykologisk rådgivning samt tilslutningen til skolefritidsordninger.

5.3.2 Sammenligning af beregnet og faktisk udgiftsniveau
Tabel 5.2 viser udgifterne på skoleområdet pr. 6‐16‐årig i regnskab 2012 og et beregnet udgiftsbehov, som afhænger af en række rammebetingelser, der har betydning for udgiftsniveauet.
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Tabel 5.2 Kommunernes udgiftsniveau i forhold til det beregnede udgiftsbehov pr. 6-16 årig i
regnskab 2012
Udgifter pr.
6-16 årig
79.293
72.944

Beregnet
Udgiftsbehov
78.776
75.190

-2.246

-3

Hillerød

71.986

69.695

2.290

3

Høje-Taastrup

85.761

78.310

7.451

10

Landsgennemsnit

71.029

71.029

0

0

Gladsaxe
Greve

Mer/mindreudgift
516

Afvigelse i
pct.
1

-/+ angiver mindre/merudgift.
Kilde: ECO-nøgletal 2013, folkeskolen, tabel 6.11

Læses tabel 5.2 lodret, viser den, at kommunernes udgiftsniveau varierer meget i de fire benchmarkkommuner. Høje-Taastrup Kommune har det højeste udgiftsniveau på 85.761 kr. pr.6-16 årig
og Gladsaxe Kommune har det næsthøjeste udgiftsniveau på 79.293 kr. pr. 6-16 årig.
Greve og Hillerød kommuner har det laveste udgiftsniveau med henholdsvis 72.944 kr. og 71.986
kr. pr. 6-16 årig. Alle fire kommuners udgiftsniveau ligger over landsgennemsnittet.
Ser man på det beregnede udgiftsbehov ligger Gladsaxe Kommune højest med 78.776 kr. pr. 6-16
årig mens Høje-Taastrup Kommune ligger næst højest med 78.310 kr. pr. 6-16 årig. Hillerød Kommune har det laveste beregnede udgiftsbehov, svarende til 69.695 kr. pr. 6-16 årig.
Læses tabellen vandret, ses det, at Greve Kommune har lavere udgifter end det beregnede udgiftsbehov tilsiger, svarende til en mindreudgift på 2.246 kr. pr. 6-16 årig. Gladsaxe, Hillerød og HøjeTaastrup kommuner har omvendt højere udgifter til skoleområdet pr. 6-16 årig, end det beregnede
udgiftsbehov – og dermed rammebetingelser – tilsiger. Høje-Taastrup Kommunes udgiftsniveau
ligger 10 pct. over det beregnede udgiftsbehov, mens Gladsaxe og Hillerød kommuner ligger henholdsvis 1 og 3 pct. over det beregnede udgiftsbehov.
Figur 5.2 viser udviklingen i forholdet mellem det faktiske udgiftsniveau og det beregnede udgiftsbehov i perioden 2010 – 2014. Ligger indeks over 100, så er udgiftsniveauet større end udgiftsbehovet det pågældende år og omvendt. Hvis udgiftsniveauet for en kommune eksempelvis ligger
8 pct. over det beregnede udgiftsbehov, svarer dette til indeks 108 i figuren. Hvis udgiftsniveauet
omvendt ligger 4 pct. under det beregnede udgiftsbehov, svarer dette til indeks 96.
Udgiftsbehovet er beregnet i forhold til landsgennemsnittet. En kommune kan derfor godt opleve
en stigning eller et fald fra et år til et andet i nedenstående figur, selvom udgiftsniveauet målt i kr.
i figur 5.1 ikke har samme bevægelse. Hvis landgennemsnittet eksempelvis falder, vil kommunens
udgiftsbehov ligeledes falde. Hvis kommunens udgiftsniveau i kr. ikke falder tilsvarende, så vil
kurven i figuren herunder stige.
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Figur 5.2. Udgiftsniveau i forhold til beregnet udgiftsbehov (indeks)
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Kilde: ECO-nøgletal 2008-2013, folkeskolen, tabel 6.10 samt 6.11

Det fremgår af figur 5.2, at Greve Kommune som den eneste af benchmarkkommunerne ligger
under indeks 100 i hele perioden fra regnskab 2010 til budget 2014. Dermed har kommunen et udgiftsniveau, der er lavere end udgiftsbehovet i hele perioden. Høje-Taastrup Kommune ligger i
hele perioden højest og har det udgiftsniveau, der ligger mest over udgiftsbehovet. Gladsaxe
Kommune har i hele perioden et udgiftsniveau, der ligger 1-2 pct. over udgiftsbehovet, mens Hillerød Kommune ligger 2-5 pct. over.
Udviklingen fra 2010 til 2014, som også fremgår af tabel 5.1, viser, at Høje-Taastrup Kommune har
et fald på 8 pct. og at Hillerød Kommune har en stigning på 2 pct. i perioden

5.3.3 Forskelle i rammebetingelser/udgiftsbehov
Udgiftsbehovet på folkeskoleområdet påvirkes af følgende rammebetingelser, som forklarer i alt
ca. 50 pct. af forskellene i kommunernes udgifter på området:1





1

Andel af familier i bestemte boligtyper (vægt 53 pct.): Dette er en paraplyvariabel for elever, der som følge af en ressourcesvag social baggrund oftere kan have behov for en særlig
indsats i folkeskolen. Udgiftsniveauet øges, når andelen af familier i bestemte boligtyper
stiger.
Andel børn i familier med lavt uddannelsesniveau (vægt 20 pct.). Udgiftsniveauet øges, når
andelen af børn i familier med lavt uddannelsesniveau stiger.
Antal 6-16 årige (logaritmisk), (vægt -19 pct.): Udgiftsniveauet reduceres i takt med stigende indbyggertal på grund af stordriftsfordele.

Derudover indgår der et kriterium for de fem små øer – dette kriterium er ikke relevant her.
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De ovenstående rammebetingelser illustreres i figur 5.3, der viser forskellen mellem rammebetingelserne for sammenligningskommunerne.
Figur 5.3 Rammebetingelser for de fire kommuner
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Kilde: ECO-nøgletal, tabel 2.40
De anvendte rammebetingelser og deres vægte adskiller sig generelt fra tidligere års rapporter. Dette skyldes dels, at den mellemkommunale udligningsordning (hvor rammebetingelserne stammer fra) er ændret og
dels, at ECO-nøgletal har genberegnet alle udgiftsbehov.

Når det beregnede udgiftsniveau i Hillerød Kommune er under landsgennemsnittet, jf. tabel 5.2,
skyldes det blandt andet, at andelen af familier i bestemte boligtyper også er lavere end landsgennemsnittet modsat de tre øvrige benchmarkkommuner, hvor særligt Gladsaxe Kommune har en
høj andel af familier i bestemte boligtyper. Gladsaxe Kommune har også et højere beregnet udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Høje-Taastrup har en væsentligt højere andel af børn fra familier med lavt uddannelsesniveau end de øvrige benchmarkkommuner og end landet som helhed.

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 undervisningsudgifter opgjort pr. elev i regnskab 2012 i figur 5.4. De samlede udgifter vedrører: folkeskole, pædagogisk psykologisk rådgivning, kommunal og regional specialundervisning, bidrag til private og
statslige skoler samt udgifter til efterskoler, ungdommens uddannelsesvejledning, sygeundervisning, og befordring af elever. Opgørelsen er ekskl. pasning af skolebørn i skolefritidsordninger og
fritidsklubber mv. og adskiller sig derved fra figur 5.1.
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Figur 5.4 Undervisningsudgifter (netto) pr. elev, 2012
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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.

Gladsaxe, Hillerød og Høje-Taastrup kommuner har undervisningsudgifter pr. elev som ligger
over landsgennemsnittet, mens udgiftsniveauet i Greve Kommune ligger under. I regnskab 2012
varierer enhedsudgiften pr. elev fra 74.590 kr. i Greve Kommune til 96.725 kr. i Høje-Taastrup
Kommune, svarende til en forskel på knap 30 pct. På landsplan var gennemsnitsudgiften 78.813 kr.
i 2012.
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 2012.
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Figur 5.5 Nettodriftsudgifter til folkeskolen pr. elev, 2012
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Kilde: De kommunale nøgletal, Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Note: Dækker bruttodriftsudgifterne fratrukket indtægter og statsrefusion til den kommunale folkeskole på
funktion 3.22.01.

Samme tendens ses, når nettodriftsudgifterne til den kommunale folkeskole pr. elev sammenlignes. Høje-Taastrup, Gladsaxe og Hillerød kommuners udgiftsniveau er over landsgennemsnittet
på 58.268 kr. pr. elev, mens Greve Kommunes udgifter til den kommunale folkeskole pr. elev udgør 53.152 kr. og derved ligger under landsgennemsnittet.
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, blandt andet er figur 5.4 opgjort ekskl. pasning af skolebørn i skolefritidsordninger og fritidsklubber mv. Hertil kommer at figur 5.4 og 5.5 er opgjort pr.
elev frem for pr.6-16 årig, hvilket blandt andet korrigerer for forskellen i tilslutningen til de private
skoler mellem kommunerne.
I nedenstående figur 5.6 ses udviklingen fra regnskab 2010 til budget 2014. Figuren omhandler
ligesom figur 5.5 folkeskolen og ser på udviklingstendensen, når budget 2013 og 2014 tages med.
Der er dog den forskel, at tallene her opgøres pr. 6-16 årig modsat ovenstående, hvor udgifterne
blev opgjort pr. elev. Årsagen er, at der må benyttes forskellige kilder, som har forskellige opgørelsesmetoder. Figuren omhandler alene udgiftsudviklingen til folkeskolen.
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Figur 5.6 Udviklingen i udgifterne til folkeskolen pr. 6-16 årig
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Kilde: ECO-nøgletal, tabel 6.11 (funktion 3.22.01 - folkeskolen)

Det fremgår af figuren, at der er forskel på udgiftsudviklingen i de fire kommuner. I HøjeTaastrup Kommune har udgifterne været faldende siden 2010, men forventes at stige i 2014. Det
skyldes, at der i 2013 er flyttet 30 mio. kr. fra 3.22.08 (specialundervisning) til 3.22.01 (folkeskole). I
Gladsaxe Kommune er udgifterne steget fra 2012 til 2013, men forventes i B2014 at være på niveau
med B2013. Hillerød har haft en relativ konstant og svagt faldende udgiftsudvikling, mens Greve
Kommune har haft et fald i udgifterne i hele perioden.
Af figur 5.7 herunder fremgår, hvor stor en andel af elever der benytter privat skole.
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Figur 5.7 Udvikling i andel elever i privatskoler (privatskolefrekvens), 2010-2013
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Kilde: ECO-nøgletal 2013, folkeskolen, tabel 6.14

Det fremgår af figuren, at der er stor forskel på andelen af elever, der benytter privat skole. I såvel
Gladsaxe, Hillerød og Høje-Taastrup kommuner er andelen af elever på privat skole i 2013 over
landsgennemsnittet med henholdsvis 5,1, 3,5 og 3,1 procentpoint. I Greve Kommune ligger privatskoleandelen under landsgennemsnittet, som er 16 pct. Generelt er der i alle kommuner en tendens
til, at privatskolefrekvensen er stigende, og dette kan have betydning for kapacitetsudnyttelsen.
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 5.8 viser ressourceindsatsten på lærerområdet målt ved henholdsvis den gennemsnitlige
lærerløn og lærernes undervisningsandel.
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Figur 5.8 Ressourceindsats på lærerområdet (landsgennemsnit = 100), 2012/2013
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Kilde: FLD's lønstatistik og Ministeriet for Børn og Undervisning. Opgørelsen af lærernes undervisningstid
er fra 2011.

Som det ses af figur 5.8 har Gladsaxe Kommune den højeste gennemsnitlige lærerløn og Greve
Kommune har den laveste gennemsnitlige lærerløn. Variationen kan skyldes forskelle i anciennitet
og i sammensætningen af tjenestemænd og overenskomstansatte. For de fire kommuner varierer
den gennemsnitlige lærerbruttoløn mellem 38.700 kr./måned (Greve) og 40.468 kr./måned (Gladsaxe). For hele landet er lærernes gennemsnitlige løn 39.378 kr./måned.
Undervisningsministeriet har i 2011 lavet en opgørelse af lærernes undervisningsandel, der ikke
opdateret siden. Med den nye folkeskolereform vil undervisningsandelen ændre sig i alle kommuner.
Figur 5.9 viser udviklingen i antallet af skoler i de fire sammenligningskommuner.

62

Figur 5.9 Udvikling i antal folkeskoler, 2010 til 2013
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Kilde: De kommunale nøgletal 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Det fremgår, at alle fire kommuner har reduceret antallet af skoler inden for de seneste år. Dette er
også en tendens, som ses på landsplan. Hillerød Kommune har færrest skoler og samtidig også de
største skoler. Den gennemsnitlige skolestørrelse i de fire kommuner fremgår af figur 5.10.

Figur 5.10 Udvikling i gennemsnitlig skolestørrelse, 2010-2013
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Kilde: De kommunale nøgletal 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet.
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Den gennemsnitlige skolestørrelse i Hillerød Kommune er på 694 elever. I Høje-Taastrup Kommune er den gennemsnitlige størrelse af skole på 452 elever. I alle fire kommuner er den gennemsnitlige skolestørrelse over landsgennemsnittet.
Den gennemsnitlige klassekvotient for de fire kommuner fremgår af figur 5.11.
Figur 5.11 Udvikling i klassekvotient (elever pr. normalklasse), 2010-2013
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Kilde: De kommunale nøgletal 2014, Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Gladsaxe Kommune har den højeste klassekvotient med 22,8 elever pr. klasse, mens klassekvotienten i Hillerød og Høje-Taastrup kommuner er 21,7. I alle fire kommuner er klassekvotienten højere
end landsgennemsnittet.
Resultatmål
Spørgsmålet er, om de forskelle der er observeret i forhold til udgifter og service (målt ved skole
og klassestørrelse) har betydning til resultaterne i kommunerne. 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.
Figur 5.12 viser de gennemsnitlige karakterer ved folkeskolens afgangsprøver i hhv. læsning, retskrivning og matematiske færdigheder ved folkeskolens afgangsprøve i 2011, mens figur 5.13 viser, hvad eleverne foretager sig tre måneder efter at de har afsluttet grundskolen (9. og 10. klasse).
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Figur 5.12 Karakterer ved folkeskolens afgangsprøver 2012
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Kilde: ECO-nøgletal 2013, folkeskolen, tabel 6.23

Af figur 5.12 kan det ses, at der generelt ikke er den store forskel når kommunerne sammenlignes
på læsning, retskrivning eller matematik. Karaktergennemsnittet for retskrivning i Høje-Taastrup
Kommune er dog lavere end de øvrige kommuner. Der er mange forklaringer på disse forskelle,
men en stor del kan forklares ved befolkningssammensætningen i kommunerne.
Det skal hertil bemærkes, at der er tale om gennemsnit for de enkelte kommuner, og der kan være
stor variation mellem skolerne inden for kommunegrænsen.

65

Figur 5.13 Samlet fordeling på elever der forlader grundskolen, 2012
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Kilde: ECO-nøgletal 2012, folkeskolen, tabel 6.22

Af figur 5.13 kan det ses, at mere end 60 pct. af de elever som forlader folkeskolen fortsætter med
en gymnasial uddannelse. Samtidig ses det, at alle kommuner bortset fra Høje Taastrup, ligger
under landgennemsnittet i forhold til overgangen til erhvervsfaglige uddannelser. Der kan være
flere forklaringer på disse forskelle, men en stor del kan forklares ved befolkningssammensætning
i kommunerne fx forældrenes uddannelsesniveau, beskæftigelse, m.v.
Figur 5.13 angiver en stor del som uoplyste. Dette dækker blandt andet over unge, som arbejder,
tager på højskole, studieophold eller lignende. Det kan også dække over den mindre gruppe af
unge, som efter endt folkeskole ikke er i stand til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Specialrapporten fra 2013 vedr. ”Ungeindsatsen på uddannelses- og beskæftigelsesområdet” påpegede
vigtigheden af, at de unge påbegynder og fuldfører en ungdomsuddannelse. Overgangen fra folkeskolen til (den rette) uddannelse er derfor vigtig.

5.3.5 Pasningsudgifter
De samlede udgifter på området (pr. 6-16 årige), herunder prisen pr. 6-16 årig i tabel 5.2 og figur
5.1, udgøres både af udgifterne til undervisning samt udgifterne til pasning. Figur 5.14 viser kommunernes udgifter til pasning.
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Figur 5.14 Pasningsudgifter pr. 6-10 årig, 2012
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Kilde: ECO-nøgletal, tabel 6.11.
Note: Dækker over udgifterne på funktionerne 3.05 (SFO), 5.14 (integrerede institutioner), 5.15 (fritidshjem)
sat i forhold til antal 6-10 årige.

Figuren viser, at Hillerød og Greve Kommune ligger under landsgennemsnittet for pasningsudgifter, mens de øvrige kommuner ligger over. Det skal bemærkes, at pasning ikke lader sig begrænse
af aldersgruppen 6-10 årige, og at udgiftsniveauet kan være påvirket af forskelle i serviceniveauet.
Nøgletallet siger dog stadig meget om udgiftsniveauet, da der ikke er væsentlige forskelle i kommunernes andel af 6-10 årige.

5.4 Andre forhold
Tabellerne på skoleområdet kan sammenlignes med tabellerne i nøgletalsrapporterne fra 2012 og
2013.
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.
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 påvirkes via ændrede klassekvotienter, antallet af
skoler, ændrede arbejdstidsaftaler med lærerne, etc.
Serviceniveauet er i kapitlet belyst ved hjælp af forskellige nøgletal, som til dels kan forklare indholds‐ og udgiftsmæssige forskelle på tilbuddene mellem kommunerne. Det skal dog understreges, at nøgletallene ikke er fuldt ud dækkende, idet serviceniveauet også omfatter en række parametre, som det ikke har været muligt at afdække ved hjælp af nøgletal, fordi der ikke systematisk
indberettes oplysninger herom i tilgængelige statistiske publikationer.
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I forhold til opgørelsen af resultater blandt andet i form af karakterer 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.
I 2014 implementeres folkeskolereformen i alle kommuner. Det betyder blandt andet, at der skal
skabes en sammenhængende dag for børn og unge med flere timer til fagdelt undervisning suppleret med timer til understøttende undervisning. Med reformen sker der en omprioritering af
lærere og pædagogers arbejdstid og i fordelingen af den tid, hvor børnene skal være i henholdsvis
skole og klub.
I løbet 2014 implementeres FLIS på skoleområdet. Fremover kan FLIS muligvis bruges til at udbygge dette kapitels analyser.
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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 plejefamilier
og opholdssteder, forebyggende 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 2010-2014, ligger HøjeTaastrup Kommune øverst med de højeste udgifter pr. 0-22 årig, men udgifterne er faldende hen
over årene. Modsat ligger Gladsaxe Kommune stort set lavest i perioden med de laveste udgifter
pr. 0-22 årig, men udgifterne er stigende hen over årene.
Når kommunernes udgiftsniveauer for regnskab 2012 sammenholdes med et udgiftsbehov, der er
beregnet på baggrund af en række rammebetingelser, så har Hillerød og Høje-Taastrup kommuner
de relativt største merudgifter, idet deres udgiftsniveauer ligger hhv. 17 og 10 pct. over det beregnede udgiftsbehov. Modsat har Gladsaxe og Greve kommuner relativt mindre udgifter, idet deres
udgiftsniveauer ligger hhv. 38 og 6 pct. under det beregnede udgiftsbehov.
Nettodriftsudgifterne er opdelt i fire forskellige foranstaltninger. 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.
Høje-Taastrup Kommune har den højeste udgift til plejefamilier og opholdssteder samt til døgninstitutioner og de laveste udgifter til forebyggende foranstaltninger. Modsat har Gladsaxe de laveste udgifter til plejefamilier og opholdssteder samt døgninstitutioner og de næsthøjeste udgifter til
forebyggende foranstaltninger. Hillerød Kommune har de højeste udgifter til de forebyggende
foranstaltninger.
De overordnede nøgletal for udgiftsniveau og udgiftsbehov for perioden 2010-2014 for området
sårbare børn og unge fremgår af nedenstående tabel 6.1. De grå kolonner vedrører de faktiske udgifter, mens de blå vedrører udgifterne sat i forhold til det beregnede udgiftsbehov:
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Tabel 6.1 Oversigt over udgiftsniveau og udgiftsudvikling for området sårbare børn og unge (pl
2012)
Udgiftsniveau pr. 0-22 årig
Udgiftsniveau - Udvikling
Regnskab
R 2010 – B
2012
2014

Udgiftsniveau i forhold til udgiftsbehov

Beregnet udgiftsbehov Regnskab 2012

Forskel ml. udgiftsniveau og
udgiftsbehov
Regnskab 2012

Udvikling i udgiftsniveau sat ift. udgiftsbehov
R 2010 - B 2014*

Gladsaxe

6.002 kr.

19 %

8.257 kr.

-38 %

21 %

Greve

7.028 kr.

6%

7.448 kr.

-6 %

16 %

Hillerød

8.308 kr.

-2 %

6.872 kr.

17 %

12 %

10.052 kr.

-18 %

9.073 kr.

10 %

-7 %

8.114 kr.

-12 %

8.114 kr.

0%

0%

Høje-Taastrup
Hele landet

Tallene er opgjort inkl. indtægter fra særligt dyre enkeltsager.
*) Kolonnen viser udviklingen i en kommunes udgiftsniveau, når dette er sat i forhold til det beregnede udgiftsbehov. En udvikling på eksempelvis 10 pct. svarer til, at udgiftsniveauet er øget med 10 pct. set i forhold
til udgiftsbehovet.

Tabellen læses fra venstre mod højre. Eksempelvis fremgår det, at Hillerød Kommunes udgiftsniveau i regnskab 2012 er 8.308 kr. pr. 0-22 årig, og at udgiftsniveauet er faldet med 2 pct. når budget
2014 ses i forhold til regnskab 2010. Af de blå felter kan man se, at det beregnede udgiftsbehov for
Hillerød Kommune er 6.872 kr. pr. 0-22 årig. Det faktiske udgiftsniveau er således 17 pct. højere
end det beregnede udgiftsbehov. Endelig kan man i den yderste højre kolonne se, at når udviklingen i udgiftsniveauet justeres i forhold til udviklingen i udgiftsbehovet, så er udgifterne stigende i
Gladsaxe, Greve og Hillerød, og faldende i Høje-Taastrup, når budget 2014 ses i forhold til regnskab 2010.

6.3 Analyse
I dette afsnit belyses udgifterne til sårbare børn og unge, det beregnede udgiftsbehov, kommunernes rammebetingelser på området, samt tilbudssammensætningen og udgiftsfordelingen.

6.3.1 Udvikling i udgiftsniveau
Figur 6.1 viser udviklingen i udgiftsniveauet pr. 0-22 årig fra 2010 til 2014 for området sårbare børn
og unge. De første tre år er regnskabstal, mens de to sidste år er budgettal.
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Figur 6.1 Udviklingen i udgiftsniveau pr. 0-22 årig (pl 2014)
12.000
11.000
10.000

Kr.

9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
R2010
Gladsaxe

R2011
Greve

R2012
Hillerød

B2013

Høje-Taastrup

B2014
Hele Landet

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.61. Tallene er opgjort inkl. indtægter fra særligt dyre enkeltsager.

Høje-Taastrup Kommune har over hele perioden fra regnskab 2010 til budget 2014 haft de højeste
udgifter pr. 0-22 årig, trods faldende udgifter år for år og følger, som den eneste af benchmarkkommunerne, tendensen på landsplan, med jævnt faldende udgiftsniveau.
Gladsaxe Kommune har i årene 2010 til 2012 det laveste udgiftsniveau og ligger sammen med
Greve Kommune under udgiftsniveauet for hele landet. I budget 2013 og 2014 bruger Gladsaxe og
Greve kommuner stort set samme beløb på knapt 6.700 kr. pr. 0-22 årig. En af forklaringerne på det
lavere udgiftsniveau kan være, at Gladsaxe Kommune har flere takstfinansierede institutioner. Det
betyder, at udgiftsniveauet nedbringes kunstigt, da kommunens driftsindtægter konteres på området, mens dele af driftsudgifterne konteres på andetsteds.
Hillerød Kommunes udgiftsniveau ligger, på nær i 2011 hvor niveauet falder, i hele perioden på
samme niveau. Hillerød Kommunes fald i udgifterne i 2011 skyldes en ændret kontering af udgifter til aflastning for handicappede børn som følge af en lovændring, som indebar, at udgifterne
hertil blev flyttet væk fra forebyggelsesområdet. Indenrigsministeriet udsendte i maj 2012 en konteringsvejledning, som gjorde klart, at aflastning skal konteres på forebyggelsesområdet. Kontering af aflastning for handicappede børn er tilrettet med virkning for regnskab 2012 og frem, og
var i øvrigt også gældende i 2010.

6.3.2 Sammenligning af beregnet og faktisk udgiftsniveau
Kommunernes udgiftsniveauer afhænger blandt andet af de rammebetingelser, som den enkelte
kommune er underlagt. Tabel 6.1 viser det faktiske udgiftsniveau i regnskab 2012, hvilket holdes
op mod et udgiftsbehov, der er beregnet ud fra en række rammebetingelser (se afsnit 6.3.3 nedenfor).

71

Tabel 6.2 Udgiftsniveau pr. 0-22 årig – Regnskab 2012 (pl 2012)
Udgiftsniveau pr.
0-22 årige

Beregnet udgiftsbehov pr. 0-22
årige

Mer/mindre-udgift
pr. 0-22 årige

Afvigelser i
pct.

Gladsaxe

6.002

8.257

-2.255

-38 %

Greve

7.028

7.448

-420

-6 %

Hillerød

8.308

6.872

1.435

17 %

Høje-Taastrup
Landsgennemsnit

10.052

9.073

8.114

8.114

978
0

10 %
0%

1) -/+ angiver mindre/merudgift.
Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 8.61. Tallene er opgjort inkl. indtægter fra særligt dyre enkeltsager.

Læses tabellen lodret, viser den, at kommunernes udgiftsniveau varierer meget i de fire benchmarkkommuner. Høje-Taastrup Kommune har det højeste udgiftsniveau på 10.052 kr. pr. 0-22
årig, mens Gladsaxe Kommune ligger lavest med 6.002 kr. pr. 0-22 årig. Gladsaxe og Greve kommuner ligger henholdsvis ca. 2.000 og 1.000 kr. under landsgennemsnittet på 8.114 kr. Hillerød
Kommune ligger med 8.308 kr. lige over landsgennemsnittet.
Ser man på det beregnede udgiftsbehov pr. 0-22 årige er variationen knap så stor. Høje-Taastrup
Kommune ligger stadig højest med 9.073 kr. pr. 0-22 årig. Hillerød Kommune ligger lavest med et
udgiftsbehov på 6.872 kr. Gladsaxe Kommunes udgiftsbehov på 8.257 kr. ligger over landsgennemsnittet, mens Greve Kommune ligger under med 7.448 kr.
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 hhv. 17 og
10 pct. Omvendt er udgiftsniveauet i Gladsaxe og Greve kommuner væsentlig mindre end det
beregnede udgiftsbehov, hvor afvigelserne udgør hhv. -38 og -6 pct.
Figur 6.2 viser udviklingen i forholdet mellem det faktiske udgiftsniveau og det beregnede udgiftsbehov i perioden 2010 – 2014. Ligger indeks over 100, så er udgiftsniveauet større end udgiftsbehovet det pågældende år og omvendt. Hvis udgiftsniveauet for en kommune eksempelvis ligger
8 pct. over det beregnede udgiftsbehov, svarer dette til indeks 108 i figuren. Hvis udgiftsniveauet
omvendt ligger 4 pct. under det beregnede udgiftsbehov, svarer dette til indeks 96.
Udgiftsbehovet er beregnet i forhold til landsgennemsnittet. En kommune kan derfor godt opleve
en stigning eller et fald fra et år til et andet i nedenstående figur, selvom udgiftsniveauet målt i kr.
i figur 6.1 ikke har samme bevægelse. Hvis landgennemsnittet eksempelvis falder, vil kommunens
udgiftsbehov ligeledes falde. Hvis kommunens udgiftsniveau i kr. ikke falder tilsvarende, så vil
kurven i figuren herunder stige.
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Figur 6.2 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov pr. 0-22 årig (indeks hele landet = 100)
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Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.61. Tallene er opgjort inkl. indtægter fra særligt dyre enkeltsager.

Det ses af figur 6.2, at det korrigerede udgiftsniveau for Hillerød og Høje-Taastrup kommuner i
2010 til 2012 ligger over indeks 100. Høje-Taastrup Kommune ligger mellem 7 og 10 pct. over indeks 100. Hillerød Kommunes korrigerede udgiftsniveau tager et dyk i 2011 hvilket som tidligere
nævnt hænger sammen med en forkert kontering af aflastning i 2011. I 2012 og 2013 ligger indeksværdien på 122.
Gladsaxe og Greve kommuners korrigerede udgiftsniveau ligger under indeks 100. Gladsaxe
Kommune har et jævn stigende udgiftsniveau og stiger fra indeks 61 i 2010 til indeks 82 i 2014.
Greve Kommune udgiftsniveau er lavest i 2010 med indeks 76, topper i 2012 med indeks 94 og
ender i 2014 på indeks 92.
Alle fire benchmarkkommuner har stort set uændret udgiftsprofil i de to budgetår.
Udviklingen fra 2010 til 2014, som også fremgår af tabel 6.1, viser, at Gladsaxe, Greve og Hillerød
kommuner har stigende udgifter. Gladsaxe Kommunes udgiftsniveau stiger med 21 pct., Greve
Kommune med 16 pct. og Hillerød Kommune med 12 pct. Høje-Taastrup Kommune har som den
eneste kommune faldende udgifter på dette område. Faldet svarer til 7 pct.

6.3.3 Forskelle i rammebetingelser/udgiftsbehov
Udgifterne til området sårbare børn og unge påvirkes af følgende rammebetingelser, som forklarer
i alt ca. 58 pct. af forskellene i kommunernes udgifter på området:


Andel familier i bestemte boligtyper: Udgiftsbehovet øges, når andelen familier i bestemte
boligtyper i kommunerne stiger. (vægter med 12 pct.)
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Andel 6-15 årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande: Udgiftsbehovet
øges, når andelen af 6-15 årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i
kommunerne stiger. (vægter med 15 pct.)
Andel førtidspensionister: Udgiftsbehovet øges, når andelen af førtidspensionister stiger.
(vægter med 30 pct.)
Andel børn flyttet mere end 3 gange. Udgiftsbehov øges, når andelen af børn flyttet mere
end 3 gange i kommunerne stiger. (vægter med 25 pct.)
Ø-kommune (vægter med 18 pct.)

Det bemærkes, at rammebetingelserne og deres vægte er ændret fra 2012 til 2013.
Figur 6.3 Rammebetingelser for de fire kommuner (indeks hvor hele landet = 100)

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 1.50 og De Kommunale Nøgletal (www.noegletal.dk).
De anvendte rammebetingelser og deres vægte adskiller sig generelt fra tidligere års rapporter. Dette skyldes dels, at den mellemkommunale udligningsordning (hvor rammebetingelserne stammer fra) er ændret og
dels, at ECO-nøgletal har genberegnet alle udgiftsbehov.

Høje-Taastrup Kommune har med indeks 350 2,5 gange større andel af 6-15 årige indvandrere og
efterkommere fra ikke-vestlige lande end landsgennemsnittet. Gladsaxe Kommune har med indeks 152 den næststørste andel med lige over en halv gang større andel end landsgennemsnittet.
Hillerød Kommune har den laveste andel og ligger som den eneste kommune under landsgennemsnittet.
Hillerød Kommune ligger i tre af rammebetingelserne under de øvrige benchmarkkommuner og
heraf ligger to indeksværdier væsentligt under de øvrige benchmarkkommuner. Det gælder for
andel familier i bestemte boligtyper, hvor Hillerød Kommune med indeks 81 ligger 35 procentpoint under Høje-Taastrup, som har indeks 116. For andel 6-15 årige indvandrere og efterkommere
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fra ikke-vestlige lande ligger Hillerød Kommune med en indeksværdi på 73 hele 48 procentpoint
fra Greve Kommune med en indeksværdi på 121.
Sammensætningen af rammebetingelserne betyder, at Hillerød Kommune har et udgiftsbehov
svarende til indeks 84,7, Greve Kommune på indeks 91,8, Gladsaxe Kommune på 101,8 og HøjeTaastrup Kommune på indeks 111,8 i forhold til landsgennemsnittet.

6.3.4 Udmøntning af udgifts- og serviceniveau
Der er stor forskel på, hvordan kommunerne prioriterer ressourcerne på sårbare børn og ungeområdet. Det kommer blandt andet til udtryk ved den måde, som kommunerne anvender forskellige
tilbud på. Store kommuner anvender typisk mere differentierede tilbud end mindre kommuner.
Figur 6.4 viser udgiften pr. 0-22 årig pr. anbringelsestype.
Figur 6.4 Nettodriftsudgifter pr. 0-22 årig på anbringelsestyper – Regnskab 2012
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Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.61. Tallene er opgjort ekskl. indtægter fra særligt dyre enkeltsager.

Det fremgår af figur 6.4, at Høje-Taastrup Kommune har flest udgifter pr. 0-22 årig til plejefamilier
og opholdssteder med 6.097 kr. pr. 0-22 årig og med 2.165 kr. pr. 0-22 årig til døgninstitutioner. For
begge tilbud ligger forbruget således over landsgennemsnittet på henholdsvis 3.729 kr. og 1.915 kr.
Det modsatte gør sig gældende for forebyggende foranstaltninger. Her ligger Høje-Taastrup
Kommune lavest med 1.927 kr. pr. 0-22 årig.
Hillerød, Greve og Gladsaxe kommuners udgifter til forebyggende foranstaltninger ligger med
henholdsvis 3.690 kr., 3.097 kr. og 2.514 kr. over landsgennemsnittet på 2.474 kr.
Modsat er Hillerød, Greve og Gladsaxe kommuners udgifter til plejefamilier og opholdssteder på
henholdsvis 3.621 kr., 2.908 kr. og 2.427 kr. under landsgennemsnittet på 3.729 kr.
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Samme tendens gør sig gældende for udgifter til døgninstitutioner, hvor Greve, Hillerød og Gladsaxe kommuners udgifter på henholdsvis 1.380 kr., 922 kr. og 538 kr. pr. 0-22 årig ligger lavere end
landsgennemsnittet på 1.915 kr.
Udgiften til de sikrede døgninstitutioner ligger på mellem 158 kr. pr. 0-22 årig for Høje-Taastrup til
433 kr. pr. 0-22 årig i Greve. Landsgennemsnittet ligger på 211 kr. pr. 0-22 årig. Finansiering af de
sikrede døgninstitutioner er todelt. En andel af Regionernes udgifter til drift af sikrede institutioner er objektivt finansieret ved, at kommunerne betaler en andel af de samlede udgifter ud fra antallet af 14-17 årige borgere, der bor i kommunen. Den anden andel finansieres ved, at kommunerne betaler en grundtakst ved anvendelse af en plads.
De forskellige typer anbringelsers andel af de samlede udgifter fremgår af figur 6.5 nedenfor.

Procent

Figur 6.5 Anbringelsestypernes andel af de samlede nettodriftsudgifter – Regnskab 2012
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Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.61. Tallene er opgjort ekskl. indtægter fra særligt dyre enkeltsager.

Høje-Taastrup Kommune bruger 59 pct. af udgifterne til plejefamilier og opholdssteder mens
Gladsaxe Kommune anvender 39 pct. af udgifterne hertil.
Gladsaxe og Hillerød kommuner anvender henholdsvis 49 og 44 pct. af udgifterne på området til
forebyggelse, mens det for Greve og Høje-Taastrup ligger på 35 og 19 pct. af udgifterne.
Høje-Taastrup og Greve kommuner bruger henholdsvis 21 og 19 pct. af udgifterne til døgninstitutioner mens Gladsaxe og Hillerød kommuner anvender henholdsvis 9 og 11 pct. af udgifterne hertil.
Udgifterne til de sikrede døgninstitutioner varierer mellem 2 og 6 pct. af udgifterne på området.
Årsagen til denne forskel skal dels findes i, hvor stor andelen af 14-17 årige er i forhold til antallet
af 0-22 årige svarende til kommunens andel af den objektive finansiering, dels om kommunen faktisk benytter en plads i en sikret institution. Andelen af 14-17 årige ud af de 0-22 årige ligger i Gre-
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ve Kommune på 21 pct. mens den for Høje-Taastrup udgør 17 pct., hvilket bidrager til at forklare
kommunernes forskellige andele af udgifter til de sikrede institutioner.
Udgifterne pr. 0-22 årig er modregnet indtægter fra den særlige refusionsordning for særligt dyre
enkeltsager. Indtægterne fremgår af figur 6.6.
Figur 6.6. Indtægter fra den centrale refusionsordning pr. 0-22 årig – Regnskab 2012
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Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.61.

Høje-Taastrup Kommune har de største indtægter fra den centrale refusionsordning pr. 0-22 årig
med 296 kr. mens Hillerød Kommune har den mindste indtægt på 115 kr. pr. 0-22 årig.
Greve Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet med 205 kr. pr. 0-22 årig mens Gladsaxe ligger over landsgennemsnittet med 268 kr. pr.0-22 årig.
Sammenholdes med udgiftsniveauet i tabel 6.2 ses det, at Høje-Taastrup Kommune, som har de
højeste udgifter også har de fleste indtægter på 296 kr. pr. 0-22 årig. Hillerød Kommune har de
næsthøjeste udgifter pr. 0-22 årig, men har de færreste indtægter fra den centrale refusionsordning
med 115 kr. pr. 0-22 årig. Gladsaxe Kommune har de laveste udgifter pr. 0-22 årig men har de
næsthøjeste indtægter fra den centrale refusionsordning med 268 kr. pr. 0-22 årig. En forklaring på
denne forskel kan være, at Høje-Taastrup og Gladsaxe kommuner har flere omkostningstunge
sager end Greve og Hillerød kommuner.
Ud over de økonomiske nøgletal er det interessant at se på antallet af anbragte børn i de fire kommuner.
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Figur 6.7 Antallet af anbragte børn pr. 1.000 0-22 årige, 2012
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Kilde: Ankestyrelsen, tabel ANBR1 og Danmarks statistik, Tabel FOLK1

Figur 6.7 viser, at hyppigheden for anbringelser varierer meget blandt kommunerne.
Høje-Taastrup Kommune har 8,7 anbragte børn pr. 1.000 0-22 årig. Greve Kommune har færrest
anbragte børn med 4,8 pr. 1.000 0-22 årig.
Antallet af anbringelser i Høje-Taastrup Kommune ligger over landsgennemsnittet, som er på 7,7
anbragte børn pr. 0-22 årig.
Sammenlignes antallet af anbringelser med udgifterne i tabel 6.2 ses det, at der er
overensstemmelse mellem, at Høje-Taastrup og Hillerød kommuner har de højeste
udgiftsniveauer og flest børn anbragt pr. 1.000 0-22 årig. Omvendt har Gladsaxe og Greve
kommuner de laveste udgiftsniveauer og de laveste antal anbragte børn pr. 1.000 0-22 årig.
Næste figur viser, hvordan anbringelserne er fordelt på de forskellige anbringelsestyper.
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Procent

Figur 6.8 Anbragte fordelt på anbringelsestype i 2012
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Kilde: Ankestyrelsen, tabel ANBR1

Det ses af figuren, at benchmarkkommunerne anvender forskellige tilbud ved anbringelse af børn.
I Hillerød Kommune er 85 pct. af de anbragte børn i netværks- og plejefamilier samt
opholdssteder. I Gladsaxe Kommune er det 69 pct. af de anbragte børn, der er i netværks- og
plejefamilier samt opholdssteder. Høje-Taastrup og Greve kommuners andel af børn i netværksog plejefamilier samt opholdssteder er henholdsvis 75 pct. og 81 pct. i 2012. På landsplan ligger
niveauet på 71 pct. for disse anbringelser.
I Gladsaxe Kommune anbringes 31 pct. på døgninstitution mens Hillerød Kommune kun
anbringer 15 pct. af anbragte børn og unge på døgninstitution. I Høje-Taastrup og Greve
kommuner anbringes henholdsvis 24 og 19 pct. af anbragte børn i døgninstitutioner. Andelen på
landsplan ligger for døgninstitutioner på 28 pct.

6.4 Andre forhold
Nedenfor oplistes forskellige elementer, som der skal tages højde for i fortolkningen af nøgletal
specifikt for området for sårbare børn og unge.
Sidste års benchmarkingrapport tog udgangspunkt i en dataafgrænsning, som fulgte KL´s benchmarkingværktøj. Dette års benchmarkingrapport tager udgangspunkt i ECO-nøgletal for at opnå
en bedre sammenhæng med rapportens øvrige kapitler. Det indebærer, at kapitlet ikke indeholder
udgifter til foranstaltningerne særlige dagtilbud og særlige klubber.
ECO-nøgletal anvender andre rammebetingelser end KL’s benchmarkværktøj. Ved at anvende
ECO-nøgletal i dette års rapport ændrer det væsentligt ved beregningen af kommunernes udgiftsbehov, og dermed deres udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov. Der er for alle år anvendt
samme indeksværdier til beregning af korrigeret udgiftsniveau, som er anvendt til regnskab 2012.
Rammebetingelserne og deres vægte er ændret fra 2012 til 2013 som følge af aftale om justering i
udligningssystemet, og ECO-nøgletal er tilrettet herefter.
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Hillerød Kommunes udgifter til sårbare børn og unge er i hvert af regnskabsårene 2010 og 2011 7,0
mio. kr. for høje (ud af et budget på 122,8 mio. kr.). Dette skyldes, at en række udgifter vedr. undervisningstilbud på døgntilbud, som kan henføres til funktion 3.08, har været konteret på funktion 5.21. Fejlen er rettet fra og med regnskab 2012.
Officiel statistik på kommunernes faktiske udgiftsniveau – se. fx figur 7.1 og tabel 7.1 ovenfor - kan
være ”kunstigt” lavt. Når det faktiske udgiftsniveau sammenlignes med det beregnede udgiftsbehov, skal der tages forbehold for driften af takstfinansierede institutioner. Det gælder opgørelser
og sammenligninger baseret på opgørelser fra Danmarks Statistik, 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 institutionerne (fx løn
til centralt ansat administrativt personale og udgifter til tjenestemandspensioner) afholdes udenfor
området.
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7. Voksne med særlige behov
7.1 Indledning
I dette afsnit belyses voksne med særlige behov. Området dækker udgifter til botilbud for personer
med særlige sociale problemer, alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, behandling af stofmisbrugere, botilbud til længerevarende og midlertidigt ophold, kontaktpersonog ledsageordning, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.
Herudover er der medtaget udgifter registreret under tilbud til ældre og handicappede, som også
er relevante for voksne med særlige behov. Det gælder fx tilskud til personlig og praktisk hjælp,
som modtageren selv ansætter, tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne, socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer, forskellige former for hjælpemidler samt rådgivning og rådgivningsinstitutioner relateret til hjælpemidler og hjælpemiddeldepoter.

7.2 Sammenfatning og hovedkonklusioner
Når der ses på de samlede udgifter til voksne med særlige behov i perioden 2010-2014 har HøjeTaastrup Kommune de højeste udgifter pr. 18+ årig, men udgifterne er marginalt faldende hen
over årene. Modsat har Greve Kommune i perioden de laveste udgifter pr. 18+ årig, men udgifterne er stigende hen over årene.
Når kommunernes udgiftsniveauer for regnskab 2012 sammenholdes med et udgiftsbehov, der er
beregnet på baggrund af en række rammebetingelser, så har Høje-Taastrup og Hillerød kommuner
de største merudgifter, idet deres udgiftsniveauer ligger hhv. 6 og 14 pct. over det beregnede udgiftsbehov. Modsat har Greve og Gladsaxe kommuner relativt mindre udgifter, idet deres udgiftsniveauer ligger hhv. 32 og 26 pct. under det beregnede udgiftsbehov.
Høje-Taastrup Kommune har haft afvigende kontering i årene 2010 til 2012 og Hillerød kommuner
har afvigende budgettering i 2013, som har betydning for tabellerne i dette kapitel. En nærmere
redegørelse fremgår af afsnit 7.3.5 Andre forhold. Der er ikke korrigeret for disse afvigelser i tabeller og figurer.
Forskelle i udgifterne pr. 18+ 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.
De overordnede nøgletal for udgiftsniveau og udgiftsbehov for perioden 2010-2014 for området
voksne med særlige behov fremgår af nedenstående tabel 6.1. De grå kolonner vedrører de faktiske
udgifter, mens de blå vedrører udgifterne sat i forhold til det beregnede udgiftsbehov:
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Tabel 7.1 Oversigt over udgiftsniveau og udgiftsudvikling for området voksne med særlige behov (pl 2012)
Udgiftsniveau pr. 18+ årig

Udgiftsniveau Regnskab 2012

Udvikling
R 2010 – B 2014

Udgiftsniveau i forhold til udgiftsbehov
Beregnet udgiftsbehov
Regnskab 2012

Forskel ml. udgiftsniveau og
udgiftsbehov
Regnskab 2012

Udvikling i udgiftsniveau sat ift. udgiftsbehov
R 2010 - B 2014*

Gladsaxe

4.417 kr.

7%

5.545 kr.

-26 %

0%

Greve

4.237 kr.

19 %

5.581 kr.

-32 %

8%

Hillerød

5.619 kr.

2%

5.282 kr.

6%

-6 %

Høje-Taastrup

6.938 kr.

-2 %

5.939 kr.

14 %

-11 %

Hele landet

5.404 kr.

7%

5.404 kr.

0%

0%

Tallene er opgjort inkl. indtægter fra særligt dyre enkeltsager.
*) Kolonnen viser udviklingen i en kommunes udgiftsniveau, når dette er sat i forhold til det beregnede udgiftsbehov. En udvikling på eksempelvis 10 pct. svarer til, at udgiftsniveauet er øget med 10 pct. set i forhold
til udgiftsbehovet.

Tabellen læses fra venstre mod højre. Eksempelvis fremgår det, at Hillerød Kommunes udgiftsniveau i regnskab 2012 er 5.619 kr. pr. 18+ årig, og at udgiftsniveauet er steget med 2 pct. når budget
2014 ses i forhold til regnskab 2010. Af de blå felter kan man se, at det beregnede udgiftsbehov for
Hillerød Kommune er 5.282 kr. pr. 18+ årig. Det faktiske udgiftsniveau er således 6 pct. højere end
det beregnede udgiftsbehov. Endelig kan man i den yderste højre kolonne se, at når udviklingen i
udgiftsniveauet justeres i forhold til udviklingen i udgiftsbehovet, så er udgifterne faldet med 6
pct. når budget 2014 ses i forhold til regnskab 2010.
Høje-Taastrup Kommune har i regnskab 2012 bogført udgifter på 26,1 mio. kr. i betaling for egne
borgere på tre institutioner som længerevarende botilbud. Udgifterne burde være konteret under
ældreområdet. Høje-Taastrup Kommunes driftsudgifter skal derfor korrigeres ned med - 708 kr.
pr. 18+ årig for at være sammenlignelig med de andre kommuners udgiftsniveau.

7.3. Analyse
I dette afsnit ses der på udgifter til voksne med særlige behov, beregnet udgiftsbehov, udgifter
fordelt på foranstaltninger og tilbud samt refusionsindtægter på området.

7.3.1 Udvikling i udgiftsniveau
Figur 7.1 viser udviklingen i udgiftsniveau pr. 18+ årig fra 2010 til 2014. De tre første år er regnskabstal mens de to sidste er budgettal.
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Figur 7.1 Udviklingen i udgiftsniveau pr. 18+ årig (pl 2014)
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Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.70. Tallene er opgjort inkl. indtægter fra særligt dyre enkeltsager.

Høje-Taastrup Kommune har i alle årene de højeste udgifter til voksne med særlige behov. Udgiftsniveauet topper i 2011 med 7.300 kr. pr. 18+ årig, hvorefter det falder frem til 2013, hvor udgiftsniveauet er på 6.322 kr. pr. 18+ årig. Udgiftsniveauet stiger i 2014 til 7.046 kr. pr. 18+ årig. Ved
sammenligning med de andre kommuner, skal der tages højde for, at Høje-Taastrup Kommune i
regnskab 2010 til 2012 har bogført udgifter på henholdsvis 18,8, 16,9 og 26,1 mio. kr. i betaling for
egne borgere på tre institutioner som længerevarende botilbud. Udgifterne burde være konteret
under ældreområdet. Høje-Taastrup Kommunes driftsudgifter skal derfor i hvert af årene 2010 til
2012 korrigeres ned med henholdsvis - 517 kr., - 464 kr. og - 708 kr. pr. 18+ årig. En sådan korrektion vil dog ikke ændre væsentligt på Høje-Taastrup Kommunes placering i figur 7.1.
Hillerød ligger i årene 2010 til 2012 stort set på niveau med landsgennemsnittet. I 2013 falder udgiftsniveauet kraftigt, hvilket hænger sammen med at Hillerød Kommune ikke har flyttet budget
til voksne med særlige behov fra gruppering Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt
ophold (servicelovens § 84) til den nyoprettede gruppering Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens
§ 85 og 102). Hillerød Kommunes nettodriftsudgifter skal derfor korrigeres med +918 kr. pr. 18+
årig i 2013. Udgiftsniveauet i 2014 ligger lidt under landsgennemsnittet med 5.066 kr. pr.18+ årig.
Gladsaxe Kommune har i perioden fra 2010-2012 haft faldende udgifter til voksne med særlige
behov men forventer stigende udgifter i budget 2013 og 2014. I 2012 er udgiften pr. 18+ årig på
4.506 kr. I 2014 er udgiften steget til 5.318 kr.
Greve Kommune har fra 2010 til 2013 haft jævnt stigende udgifter fra 3.716 kr. pr. 18+ årig i 2010 til
4.670 kr. pr. 18+ årig i 2013. I 2014 forventes udgiften pr. 18+ årig at falde til 4.423 kr.
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Når der ses på de samlede udgifter til voksne med særlige behov i perioden 2010-2014 ligger HøjeTaastrup øverst med de højeste udgifter pr. 18+ årig, men udgifterne falder i perioden med 2 pct.
Modsat ligger Greve Kommune lavest i perioden, og udgifterne stiger med 19 pct. i perioden.
Gladsaxe Kommune har den næststørste stigning med 7 pct. fra 2010 til 2014, mens Hillerød
Kommune har den laveste stigning på 2 pct. i perioden.
Gladsaxe Kommune har flere takstfinansierede institutioner end de øvrige benchmarkkommuner.
Dette betyder, at udgiftsniveauet nedbringes kunstigt, da kommunens driftsindtægter konteres på
området, mens dele af driftsudgifterne konteres på andetsteds.
Udgiftsniveauet kan sammenlignes med et beregnet udgiftsbehov, for at konstatere om niveauet
ligger højere, på eller under det gennemsnitlige landsniveau, når det korrigeres for udvalgte rammebetingelser.

7.3.2 Sammenligning af beregnet og faktisk udgiftsniveau
Kommunernes udgiftsniveauer afhænger blandt andet af de rammebetingelser, som den enkelte
kommune er underlagt. Tabel 7.1 viser det faktiske udgiftsniveau i regnskab 2012, hvilket holdes
op mod et udgiftsbehov, der er beregnet ud fra en række rammebetingelser (se afsnit 7.3.3 nedenfor).
Tabel 7.2 Udgiftsniveau pr. 18+ årig – Regnskab 2012 (pl 2012)
Udgiftsniveau pr.
18+ årige

Beregnet udgiftsbehov pr. 18+
årige

Mer/mindre-udgift
pr. 18+ årige

Afvigelser i
pct.

Gladsaxe

4.417

5.545

-1.128

-26

Greve

4.237

5.581

-1.344

-32

Hillerød

5.619

5.282

337

6

Høje-Taastrup

6.938

5.939

999

14

Landsgennemsnit

5.404

5.404

0

0

1) -/+ angiver mindre/merudgift.
Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.70. Tallene er opgjort inkl. indtægter fra særligt dyre enkeltsager.
Høje-Taastrup Kommunes driftsudgifter skal derfor korrigeres ned med - 708 kr. pr. 18+ årig for at være
sammenlignelig med de andre kommuners udgiftsniveau.

Læses tabellen lodret viser den, at udgiftsniveauet varierer noget mellem benchmarkkommunerne.
Høje-Taastrup Kommune har det højeste udgiftsniveau på 6.938 kr. pr. 18+ årig mens Greve
Kommune har det laveste udgiftsniveau på 4.237 kr. pr. 18+ årig i forhold til landsgennemsnittet
på 5.404 kr. Hillerød Kommunes udgiftsniveau ligger med 5.619 kr. pr. 18+ årig lige over landsgennemsnittet, mens Gladsaxe Kommune ligger knap 1.000 kr. under landsgennemsnittet med et
udgiftsniveau på 4.417 kr.
Ses på det beregnede udgiftsbehov pr. 18+ årig til voksne med særlige behov ligger Hillerød
Kommune med 5.282 kr. pr. 18+ årig som den eneste af benchmarkkommunerne under landsgennemsnittet. Høje-Taastrup Kommune ligger højest med et beregnet udgiftsbehov på 5.939 kr.
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Læses tabellen vandret, illustrerer den, at Gladsaxe og Greve kommuner har et lavere udgiftsniveau til voksne med særlige behov end det beregnede udgiftsbehov tilsiger med afvigelser på hhv.
-26 og -32 pct. Omvendt er udgiftsniveauet for Hillerød og Høje-Taastrup kommuner henholdsvist 6 og 14 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov.
Figur 7.2 viser udviklingen i forholdet mellem det faktiske udgiftsniveau og det beregnede udgiftsbehov i perioden 2010 – 2014. Ligger indeks over 100, så er udgiftsniveauet større end udgiftsbehovet det pågældende år og omvendt. Hvis udgiftsniveauet for en kommune eksempelvis ligger
8 pct. over det beregnede udgiftsbehov, svarer dette til indeks 108 i figuren. Hvis udgiftsniveauet
omvendt ligger 4 pct. under det beregnede udgiftsbehov, svarer dette til indeks 96.
Udgiftsbehovet er beregnet i forhold til landsgennemsnittet. En kommune kan derfor godt opleve
en stigning eller et fald fra et år til et andet i nedenstående figur, selvom udgiftsniveauet målt i kr.
i figur 6.1 ikke har samme bevægelse. Hvis landgennemsnittet eksempelvis falder, vil kommunens
udgiftsbehov ligeledes falde. Hvis kommunens udgiftsniveau i kr. ikke falder tilsvarende, så vil
kurven i figuren herunder stige.
Figur 7.2 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov (indeks hele landet = 100)
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Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.70. Tallene er opgjort inkl. indtægter fra særligt dyre enkeltsager.

Det ses af figur 7.2, at Høje-Taastrup Kommune, som den eneste kommune, ligger over indeks 100
i hele perioden.
Modsat ligger Greve Kommune nederst i figuren og har i årene 2010 til 2012 udgifter, der ligger
noget under indeks 100 med indeksværdier på mellem 71 og 77. I 2013 og 2014 ligger udgiftsniveauet stabilt på omkring indeks 80.
Hillerød Kommunes udgiftsniveau ligger højest i 2012 med en indeksværdi på 106 og lavest i 2014
med en indeksværdi på 95, når der ses bort fra 2013, som ikke er retvisende for udgiftsniveauet.
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Gladsaxe Kommune udgiftsniveau ligger højest i 2010 med en indeksværdi på 95,6 og lavest i 2014
med en indeksværdi på 76.
Udviklingen fra 2010 til 2014, som det også fremgår at tabel 7.1, viser, at Gladsaxe Kommune ligger på samme udgiftsniveau i 2014 som i 2010. Greve Kommunes udgiftsniveau er steget med 8
pct. i perioden, mens Hillerød og Høje-Taastrup kommuner har et fald i udgiftsniveauet på henholdsvis 6 og 11 pct.

7.3.3 Forskelle i rammebetingelser/udgiftsbehov
Udgifterne til området voksne med særlige behov påvirkes af følgende rammebetingelser, som
forklarer i alt ca. 14 pct. af forskellene i kommunernes udgifter på området.:



Andel strafferetlige afgørelser pr. 15+ årig. Udgiftsbehovet øges, når andelen af strafferetlige afgørelser pr. 15+ årig stiger. (vægter med 64)
Andel handicappede. Udgiftsbehovet øges, når andelen af handicappede øges. (vægter
med 36)

Det bemærkes, at rammebetingelserne og deres vægte er ændret væsentligt fra 2012 til 2013 som
følge af, at kapitlet i år tager afsæt i ECO-nøgletals rammebetingelser for regnskab 2012.
Figur 7.3 Rammebetingelser for de seks kommuner (indeks hele landet = 100)
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Kilde: ECO-nøgletal, tabel 1.50 og Danmarks Statistik, tabel STRAF4 og FOLK1.
De anvendte rammebetingelser og deres vægte adskiller sig generelt fra tidligere års rapporter. Dette skyldes dels, at den mellemkommunale udligningsordning (hvor rammebetingelserne stammer fra) er ændret og
dels, at ECO-nøgletal har genberegnet alle udgiftsbehov.
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Det fremgår af figur 7.3, at Høje-Taastrup Kommune i begge rammebetingelser ligger over landsgennemsnittet. Det modsatte gør sig gældende for Hillerød Kommune.
Gladsaxe og Greve kommuner ligger modsat af hinanden. Gladsaxe Kommune ligger under
landsgennemsnittet i parameteren andel strafretlige afgørelser pr. 15+ årig, og Greve Kommune
ligger over. I andelen af handicappede ligger Greve Kommune under landsgennemsnittet, mens
Gladsaxe Kommune ligger over.
De to indikatorer har tilsammen en forklaringsprocent på 14 pct. Den lave forklaringsgrad skyldes,
at der ikke findes tilgængelige statistiske variable, der kan forklare forskellene og/eller, at lokale
prioriteringer har stor indflydelse på udgiftsniveauet.

7.3.4 Udmøntning af udgifts- og serviceniveau
Der er stor forskel på, hvordan kommunerne prioriterer ressourcerne på voksenområdet. Det
kommer blandt andet til udtryk ved den måde, kommunerne anvender forskellige tilbud på.
Nedenfor er udgifterne opdelt i tre tilbudstyper, som viser nettodriftsudgifterne på områderne
grupperet efter, om de er rådgivnings- og aktivitetstilbud, bo- og behandlingstilbud eller tilbud
vedr. specialiseret socialområde for voksne, som er registreret under ældreområdet. Udgiftssammensætningen i de tre tilbudstyper bliver specificeret yderligere i figur 7.5, 7.6 og 7.7.
Figur 7.4 Fordeling af udgifterne fordelt på tilbudstyper, regnskab 2012
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Kilde: Danmarks Statistik, tabel REGK53, REGK31 og FOLK1. Tallene er opgjort ekskl. indtægter fra særligt
dyre enkeltsager.

Greve Kommune anvender 18 pct. af udgifterne til rådgivnings- og aktivitetstilbud, hvilket svarer
til landsgennemsnittet. Gladsaxe og Høje-Taastrup kommuner anvender hver 23 pct. af udgifterne
til rådgivnings- og aktivitetstilbud, mens Hillerød anvender 20 pct.
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Hillerød Kommune bruger mindst på bo- og behandlingstilbud svarende til 46 pct. af udgifterne.
Greve Kommune bruger 50 pct. på bo- og behandlingstilbud. Begge kommuner ligger under
landsgennemsnittet på 58 pct. Gladsaxe og Høje-Taastrup kommuner anvender henholdsvis 62 og
61 pct. af udgifterne til bo- og behandlingstilbud.
Det modsatte er gældende for tilbud rettet mod det specialiserede socialområde, som er konteret
på ældreområdet. Her ligger Hillerød og Greve med henholdsvis 34 og 32 pct. højere end landsgennemsnittet på 24 pct., mens Gladsaxe og Høje-Taastrup kommuner lavest med henholdsvis 16
og 15 pct.

Kr.

Figur 7.5 Nettodriftsudgifter til rådgivnings- og aktivitetstilbud pr. 18+ årig, regnskab 2012
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Kilde: Danmarks Statistik, tabel REGK53, REGK31 og FOLK1. Tallene er opgjort ekskl. indtægter fra særligt
dyre enkeltsager.

Høje-Taastrup og Gladsaxe kommuner anvender begge 23 pct. af udgifterne til rådgivnings- og
aktivitetstilbud, men bruger forskellige tilbud. Høje-Taastrup bruger med 545 kr. til Rådgivning og
rådgivningsinstitutioner og med 825 kr. til Aktivitets- og samværstilbud de højeste udgifter blandt
benchmarkkommunerne til disse to tilbud, mens Gladsaxe Kommune bruger 601 kr. til aktivitetsog samværstilbud og 287 kr. til beskyttet beskæftigelse.
Hillerød Kommunes udgifter til Aktivitets- og samværstilbud ligger på 493 kr., mens udgiften til
beskyttet beskæftigelse ligger på 421 kr. hvilket er den højeste udgift blandt benchmarkkommunerne.
Greve Kommune bruger med 63 kr. til kontaktperson- og ledsageordning og med 122 kr. til beskyttet beskæftigelse samt 398 kr. til aktivitets- og samværstilbud de færreste udgifter blandt
benchmarkkommunerne.
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Figur 7.6 Nettodriftsudgifter til behandlings- og botilbud pr. 18+ årig, regnskab 2012
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Kilde: Danmarks Statistik, tabel REGK53, REGK31 og FOLK1. Tallene er opgjort ekskl. indtægter fra særligt
dyre enkeltsager.

Af figur 7.6 ses, at stort set alle udgifter pr. 18+ årige anvendes til botilbud til længerevarende og
midlertidigt ophold.
Greve og Høje-Taastrup kommuner anvender henholdsvis færrest og flest udgifter pr. 18+ årige til
botilbud til personer med særlige sociale problemer (hhv. 89 kr. og 320 kr.), til behandling af stofmisbrugere (137 kr. og 318 kr.) og til botilbud til længerevarende ophold (1.134 kr. og 2.714 kr.).
Høje-Taastrup Kommune har de højeste udgifter til stort set alle tilbud, på nær alkoholbehandling
og behandlingshjem for alkoholskadede. Udgifterne pr. 18+ årige ligger for samtlige bo- og behandlingstilbud højere end landsgennemsnittet. Høje-Taastrup Kommune har i regnskab 2012
bogført udgifter på 26,1 mio. kr. i betaling for egne borgere på tre institutioner som længerevarende botilbud. Udgifterne burde være konteret under ældreområdet. Høje-Taastrup Kommunes
driftsudgifter skal derfor korrigeres ned med - 708 kr. pr. 18+ årig for at være sammenlignelig med
de andre kommuners udgiftsniveau.
Gladsaxe Kommune ligger med 1.852 kr. til botilbud til længerevarende tilbud lige over landsgennemsnittet på 1.842 kr. pr. 18+ årig. Det samme gør sig gældende med udgifter til behandling af
stofmisbrugere, hvor Gladsaxe Kommune bruger 308 kr. pr. 18+ årig mod 197 kr. i landsgennemsnit. For de øvrige tilbud ligger Gladsaxe under landsgennemsnittet.
Hillerød Kommune bruger med 123 kr. pr. 18+ årig flest udgifter til alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede, hvilket er over landsgennemsnittet på 70 kr. pr. 18+ årig. For de øvrige tilbud ligger Hillerød Kommune under landsgennemsnittet.
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Kr.

Figur 7.7 Nettodriftsudgifter til tilbud vedr. specialiseret socialområde for voksne samlet under
ældreområdet pr. 18+ årig, regnskab 2012
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Kilde: Danmarks Statistik, tabel REGK53, REGK31 og FOLK1. Tallene er opgjort ekskl. indtægter fra særligt
dyre enkeltsager.

Der er noget større variation over kommunernes forbrug til specialiseret socialområde, som er registreret under ældreområdet. Beløbsmæssigt ligger den største forskel i udgifterne til socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale
problemer. Her har Gladsaxe Kommune ingen udgifter pr. 18+ årig, mens Hillerød Kommune anvender 1.309 kr. pr. 18+ årig.
Gladsaxe og Hillerød kommuner har ingen udgifter til tilskud til personlig og praktisk hjælp mv.,
som modtageren selv antager. Høje-Taastrup anvender 164 kr. pr. 18+ årig til dette tilbud, hvilket
ligger over landsgennemsnittet på 66 kr. pr. 18+ årig.
Gladsaxe og Hillerød kommuner ligger så til gengæld højere end landsgennemsnittet på udgifter
til tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne. Gladsaxe Kommune
anvender 476 kr. mens Hillerød Kommune anvender 369 kr. pr. 18+ årig. Landsgennemsnittet ligger på 344 kr. pr. 18+ årig.
Hillerød Kommune ligger med 331 kr. pr. 18+ årig over landsgennemsnittet på 252 kr. til hjælpemidler. De øvrige tre benchmarkkommuner ligger på niveau med landsgennemsnittet.
Udgifterne pr. 18+ årig er modregnet indtægter fra den særlige refusionsordning for særligt dyre
enkeltsager. Indtægterne fremgår af figur 7.7. og er interessante, fordi de fortæller, hvilke kommuner som har de dyreste sager pr. borger.
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Figur 7.8 Indtægter fra den centrale refusionsordning, regnskab 2012
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Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.71.

Indtægter fra den centrale refusionsordning er opdelt på refusionsindtægter vedrørende det specialiserede voksenområde og tilbud under ældreområdet rettet mod det specialiserede socialområde.
Høje-Taastrup Kommune har flest indtægter på begge områder med henholdsvis 198 kr. pr. 18+
årig inden for de specialiserede voksenområde og 104 kr. inden for ældreområdet. Begge refusionsordninger ligger over landsgennemsnittet på henholdsvis 141 kr. og 81 kr. pr.18+ årig.
Gladsaxe Kommune ligger sammen med Høje-Taastrup Kommune over landsgennemsnittet i forhold til indtægter fra den centrale refusionsordning under ældreområdet med en indtægt på 97 kr.
pr. 18+ årig.
Hillerød og Greve kommuner ligger under landsgennemsnittet. Hillerød Kommune har de mindste indtægter vedr. det specialiserede voksenområde med 91 kr. pr. 18+ årig, mens Greve Kommune ligger lavest for indtægter fra den centrale refusionsordning under ældreområdet med 70 kr. pr.
18+ årig.
Sammenholdes med driftsudgifterne i tabel 7.2 ses det, at Høje-Taastrup Kommune, som har de
største udgifter også har de største indtægter på 302 kr. pr. 18+ årig. Hillerød Kommune har de
næststørste udgifter pr. 18+ årig, men har de laveste indtægter fra den centrale refusionsordning
med 171 kr. pr. 18+ årig.

7.4 Andre forhold
Nedenfor oplistes forskellige elementer, som der skal tages højde for i fortolkningen af nøgletal
specifikt for området voksne med særlige behov.
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Sidste års benchmarkingrapport anvendte KL’s dataafgrænsning og varedeklaration til opgørelse
af udgiftsbehov og udgiftsniveau. Dette års benchmarkingrapport har taget udgangspunkt i ECOnøgletals og opgørelse af udgiftsbehov for at opnå en bedre sammenhæng med rapportens øvrige
kapitler.
ECO-nøgletal anvender andre rammebetingelser end KL’s benchmarking værktøj. Ved at anvende
ECO-nøgletal i dette års rapport ændrer det væsentligt ved beregningen af kommunernes udgiftsbehov, og dermed deres udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov. Der er for alle år anvendt
samme indeksværdier til beregning af korrigeret udgiftsniveau, som er anvendt til regnskab 2012.
Hillerød Kommune har i budget 2013 ikke flyttet et budget på 33,6 mio. kr. vedr. voksne med særlige behov fra gruppering 5.32.33.003 til den nyoprettede funktion 5.32.33.004. Hillerød Kommunes
nettodriftsudgifter skal derfor korrigeres med +918 kr. pr. 18+ årig i 2013.
Høje-Taastrup Kommune har i regnskab 2010 til 2012 bogført udgifter på henholdsvis 18,8, 16,9 og
26,1 mio. kr. i betaling for egne borgere på tre institutioner som længerevarende botilbud. Udgifterne burde være konteret under ældreområdet. Høje-Taastrup Kommunes driftsudgifter skal derfor i hvert af årene 2010 til 2012 korrigeres ned med henholdsvis -517 kr., -464 kr. og -708 kr. pr.
18+ årig.
Officiel statistik på kommunernes faktiske udgiftsniveau – se. fx figur 7.1 og tabel 7.1 ovenfor - kan
være ”kunstigt” lavt. Når det faktiske udgiftsniveau sammenlignes med det beregnede udgiftsbehov, skal der tages forbehold for driften af takstfinansierede institutioner. Det gælder opgørelser
og sammenligninger baseret på opgørelser fra Danmarks Statistik, 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 institutionerne (fx løn til centralt ansat administrativt personale og udgifter til tjenestemandspensioner) afholdes udenfor området.
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8. Ældreområdet
8.1. Indledning
I dette afsnit belyses ældreområdet. Udgifterne på dette område kan henføres til ældre- og plejeboliger, hjemmepleje, hjemmesygepleje, hjælpemidler, forebyggelse m.m. samt udgifter til handicappede.

8.2. Sammenfatning og konklusioner
Når der ses på de samlede udgifter til ældreområdet opgjort pr. 65+ årig, så har Gladsaxe Kommune efterfulgt af Hillerød Kommune det højeste udgiftsniveau i perioden fra regnskab 2010 til
budget 2014. De to kommuner ligger over landsgennemsnittet i regnskab 2012, mens Gladsaxe
Kommune har ligget over i hele perioden. Greve Kommune har efterfulgt af Høje-Taastrup Kommune det laveste udgiftsniveau, og begge kommuner ligger under landsgennemsnittet i hele perioden.
Når kommunernes udgiftsniveauer sammenlignes med et udgiftsbehov, der er beregnet ud fra en
række rammebetingelser, så har Hillerød Kommune den største merudgift og bruger 12 pct. mere
pr. 65+ årig, end det beregnede udgiftsbehov tilsiger. Høje-Taastrup Kommune har som den eneste
kommune en mindreudgift og bruger 11 pct. mindre pr. 65+ årig, end det beregnede udgiftsbehov
tilsiger.
Når der ses på udviklingen i kommunernes udgiftsniveau i forhold til det beregnede udgiftsbehov
i perioden fra regnskab 2010 til budget 2014, så har Greve og Hillerød kommuner udgiftsniveauer,
der er højere end deres beregnede udgiftsbehov. Omvendt har Høje-Taastrup Kommune i hele
perioden et udgiftsniveau lavere end det beregnede udgiftsbehov.
Kommunernes udgiftsniveauer afhænger blandt andet af hvor mange borgere, der modtager
hjemmehjælp (dækningsgrad), og hvor mange timers hjælp, de modtager. Høje-Taastrup Kommune er den kommune, hvor den største andel af borgere modtager hjemmehjælp, mens Gladsaxe og
Hillerød har færrest modtagere. Gladsaxe Kommune visiterer i gennemsnit flest timer pr. modtager, og Hillerød visiterer færrest.
Når fordelingen af de forskellige ydelsestyper på hjemmehjælpsområdet sammenlignes, så adskiller Gladsaxe Kommune sig fra de øvrige benchmarkkommuner og landsgennemsnittet ved at have
en forholdsvis stor andel modtagere af hjemmehjælp, der kun modtager personlig pleje og en
markant lavere andel, der kun modtager praktisk hjælp.
Hillerød og Høje-Taastrup kommuner har i gennemsnit de højeste timepriser for afregning af private leverandører for personlig pleje og praktisk hjælp. Timeprisen for afregning af private leverandører er interessant, fordi timeprisen skal afspejle kommunernes egne omkostninger ved levering af ydelsen. Der er dog forskelle imellem kommunerne, når der ses på hvilken ydelse, og hvornår den leveres.
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På plejeboligområdet har Greve Kommune den laveste andel 65 – 79 årige i plejeboliger, mens
Gladsaxe Kommune har den højeste. Gladsaxe Kommune har den højeste andel 80+ årige i plejeboliger, mens Høje-Taastrup Kommune har den laveste. Ventetiden på en plejebolig er højest i HøjeTaastrup Kommune og lavest i Greve Kommune.
De overordnede nøgletal for udgiftsniveau og udgiftsbehov for perioden 2010 til 2014 på ældreområdet fremgår af nedenstående tabel 8.1. De grå kolonner vedrører de faktiske udgifter, mens de
blå vedrører udgifterne sat i forhold til det beregnede udgiftsbehov.
Tabel 8.1 Oversigt over udgiftsniveau og udgiftsudvikling på ældreområdet (Udgift pr. 65+
årig) – pl 2012
Udgiftsniveau pr. 65+årig

Udgiftsniveau i forhold til udgiftsbehov

Udgiftsniveau Regnskab
2012

Udvikling
R2010 - B2014

Beregnet udgiftsbehov Regnskab
2012

Forskel ml. udgiftsniveau og
udgiftsbehov Regnskab 2012

Udvikling i udgiftsniveau sat ift. udgiftsbehov R2010 B2014

Gladsaxe

58.319 kr.

-7 %

54.117 kr.

8%

5%

Greve

33.044 kr.

-17 %

29.658 kr.

11 %

-8 %

Hillerød

45.389 kr.

5%

40.662 kr.

12 %

19 %

Høje-Taastrup

37.251 kr.

-8 %

41.836 kr.

-11 %

4%

Hele landet

45.337 kr.

-12 %

45.337 kr.

0%

0%

*) Kolonnen viser udviklingen i en kommunes udgiftsniveau, når dette er sat i forhold til det beregnede udgiftsbehov. En udvikling på eksempelvis 10 pct. svarer til, at udgiftsniveauet er øget med 10 pct. set i forhold
til udgiftsbehovet.

Tabellen læses fra venstre mod højre. Eksempelvis fremgår det, at Høje-Taastrup Kommunes udgiftsniveau i regnskab 2012 er 37.251 kr. pr. 65+årig, og at udgiftsniveauet er faldet med 8 pct. når
budget 2014 ses i forhold til regnskab 2010. Af de blå felter kan man se, at det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune er 41.836 kr. pr. 65+årig, hvilket er 11 pct. højere end det faktiske udgiftsniveau. Endelig kan man i den yderste højre kolonne se, at når udviklingen i udgiftsniveauet justeres i forhold til udviklingen i udgiftsbehovet, så er udgifterne steget med 4 pct. når
budget 2014 ses i forhold til regnskab 2010.

8.3. Analyse
I dette afsnit analyseres udgifterne til ældreområdet, det beregnede udgiftsbehov og kommunernes rammebetingelser. For at belyse forskelle i udgiftsfordelingen på tværs af benchmarkkommunerne analyseres endvidere fordelingen af modtagere på forskellige ydelsestyper, de private leverandørers andel, timepriser på fritvalgsområdet, andel af modtagere og gennemsnitlig ventetid for
plejeboliger.

8.3.1 Udvikling i udgiftsniveau
Figur 8.1 viser udviklingen i udgiftsniveauet pr. 65+ årig fra 2010 til 2014. De første tre år er regnskabstal, mens de sidste 2 år er budgettal.
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Figur 8.1. Udvikling i udgiftsniveau pr. 65+ årig (pl 2014)
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Kilde: ECO-nøgletal, 2010-2014, tabel 7.10 og 7.11 og Danmarks Statistik, tabel BUDK32.
I regnskab 2010 og 2011 indgår der også udgifter til socialpædagogisk bistand og behandling til personer
med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens §§ 85 og 102), da det ikke
er muligt at udskille dem fra udgifterne til afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens § 84). For Hillerød gælder dette også i budget 2013.

Gladsaxe Kommune har gennem hele perioden haft de højeste udgifter pr. 65+ årig, mens Greve
Kommune har de laveste efterfulgt af Høje-Taastrup Kommune. I regnskab 2012 udgør Greve
Kommunes udgifter 57 pct. af Gladsaxe Kommunes, svarende til 25.275 kr. mindre pr. 65+ årig.
Høje-Taastrup Kommune har i regnskab 2010 til 2012 bogført udgifter på henholdsvis 18,8, 16,9 og
26,1 mio. kr. i betaling for egne borgere på tre institutioner som længerevarende botilbud. Udgifterne burde være konteret under ældreområdet. Høje-Taastrup Kommunes driftsudgifter på ældreområdet skal derfor tillægges 2.386 kr. i 2010, 2.145 kr. i 2011 og 3.312 kr. i 2012 pr. 65+ årig.

8.3.2 Sammenligning af beregnet og faktisk udgiftsniveau
Kommunernes udgiftsniveauer afhænger blandt andet af de rammebetingelser, som den enkelte
kommune er underlagt. Tabel 8.2 herunder viser det faktiske udgiftsniveau i 2012 og et udgiftsbehov, der er beregnet ud fra en række rammebetingelser.
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Tabel 8.2. Udgiftsniveau pr. 65+ årig, regnskab 2012
Udgiftsniveau pr.
65+ årig

Beregnet udgiftsbehov
pr. 65+ årig

Beregnet
mer/mindreudgift

Afvigelse i
pct.

Gladsaxe

58.319

54.117

4.202

8

Greve

33.044

29.658

3.386

11

Hillerød

45.389

40.662

4.727

12

Høje-Taastrup

37.251

41.836

-4.586

-11

45.337

0

0

Landsgennemsnit
45.337
Kilde: ECO nøgletal 2013, regnskab 2012, tabel 7.11.

Læses tabel 8.2 lodret fremgår det, at udgiftsniveauet for Gladsaxe og Hillerød kommuner er højere end landsgennemsnittet, og at kun Gladsaxe Kommune har et beregnet udgiftsbehov højere end
landsgennemsnittet.
Læses tabellen vandret fremgår det, at Hillerød Kommune har den største merudgift i forhold til
det beregnede udgiftsbehov og bruger 4.727 kr. svarende til 12 pct. mere pr. 65+ årig, end det beregnede udgiftsbehov tilsiger. Greve Kommune har en merudgift på 11 pct. i forhold til det beregnede udgiftsbehov. Som den eneste har Høje-Taastrup Kommune derimod en mindreudgift i forhold til det beregnede udgiftsbehov. Kommunen bruger 4.586 kr. svarende til 11 pct. mindre pr.
65+ årig, end det beregnede udgiftsbehov tilsiger.
Figur 8.2 viser udviklingen i forholdet mellem det faktiske udgiftsniveau og det beregnede udgiftsbehov i perioden 2010 til 2014. Ligger indeks over 100, er udgiftsniveauet større end udgiftsbehovet det pågældende år og omvendt. Hvis udgiftsniveauet for en kommune eksempelvis ligger
8 pct. over det beregnede udgiftsbehov, svarer dette til indeks 108 i figuren. Hvis udgiftsniveauet
omvendt ligger 4 pct. under det beregnede udgiftsbehov, svarer dette til indeks 96.
Udgiftsbehovet er beregnet i forhold til landsgennemsnittet. En kommune kan derfor godt opleve
en stigning eller et fald fra et år til et andet i nedenstående figur, selvom udgiftsniveauet målt i kr.
i figur 8.1 ikke har samme bevægelse. Hvis landgennemsnittet eksempelvis falder, vil kommunens
udgiftsbehov ligeledes falde. Hvis kommunens udgiftsniveau i kr. ikke falder tilsvarende, så vil
kurven i figuren herunder stige.
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Figur 8.2 Udvikling i udgiftsniveau i forhold til beregnet udgiftsbehov pr. 65+ årig
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Kilde: ECO-nøgletal, 2010-2013, tabel 7.10 og 7.11.
Note: Indeks 100 = landsgennemsnittet.

Høje-Taastrup Kommune ligger i hele perioden fra regnskab 2010 til budget 2014 under indeks
100, og kommunens udgiftsniveau er hermed lavere end det beregnede udgiftsbehov. Omvendt
har Greve og Hillerød kommuner begge udgiftsniveau, der er større end det beregnede udgiftsbehov og ligger derfor over indeks 100 i hele perioden. Fra regnskab 2012 og frem har Gladsaxe
Kommune haft et udgiftsniveau, der ligger højere eller på niveau med det beregnede udgiftsbehov.

8.3.3 Forskelle i rammebetingelser/udgiftsbehov
Udgiftsbehovet på ældreområdet påvirkes af følgende rammebetingelser (i parentes er anført, hvor
meget de vægter):
1. Aldersbetinget plejebolighyppighed
2. Andel enlige ældre
3. Beregnet rejsetid
4. Køb og salg af plejeboliger mellem kommuner

(16 %)
(49 %)
(20 %)
(15 %)

Udgiftsbehovet på ældreområdet er bestemt af fire forhold.
 Jo ældre befolkningen er, desto større er kommunes udgifter pr. ældre. Dette opgøres ved
hjælp af den aldersbetingede plejebolighyppighed.
 Jo større andel af ældrebefolkningen, der bor alene, desto større er kommunens behov for
indsats. Andel enlige ældre er den vigtigste udgiftsbehovsfaktor på ældreområdet.
 Den beregnede rejsetid som udtryk for, hvor spredt kommunens borgere bor, hvilket har
betydning for personalets tid til levering af personlig og praktisk hjælp.
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Endelig påvirkes udgifterne af køb og salg af plejeboliger på tværs af kommunegrænser.
Dette opgøres ud fra, hvor mange 65+ årige bosat i andre kommuner, som kommunen har
pligt til at betale for, og hvor mange af de ældre bosat i kommunen, som andre kommuner
betaler for.

Rammebetingelserne kan forklare cirka 64 pct. af forskellene i kommunernes udgifter på ældreområdet. Rammebetingelserne for de enkelte kommuner fremgår af nedenstående figur 8.3.
Figur 8.3 Rammebetingelser for de fire kommuner
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Køb og salg mellem
kommuner

Hele landet

Kilde: ECO nøgletal 2012, tabel 1.50 og 7.18.
Note: Indeks 100 = landsgennemsnit. De anvendte rammebetingelser og deres vægte adskiller sig generelt
fra tidligere års rapporter. Dette skyldes dels, at den mellemkommunale udligningsordning (hvor rammebetingelserne stammer fra) er ændret, og dels at ECO-nøgletal har genberegnet alle udgiftsbehov.

Når det beregnede udgiftsbehov i Gladsaxe Kommune, jf. tabel 8.2, er større end landsgennemsnittet, skyldes det en høj andel af enlige ældre og en høj aldersbetinget plejebolighyppighed. Greve
og Høje-Taastrup kommuner ligger lavere end landsgennemsnittet på alle rammebetingelserne
med undtagelse af køb og salg mellem kommuner, hvilket medfører lave udgiftsbehov. For den
beregnede rejsetid ligger Hillerød Kommune markant højere end de øvrige kommuner, men dog
stadig under landsgennemsnittet. Rejsetiden har betydning for omkostningerne til levering af
hjemmehjælp, da højere rejsetid betyder, at personalet må bruge mere tid på vejen.
Rammebetingelsen aldersbetinget plejebolighyppighed har som nævnt betydning for udgiftsbehovet, og den er udtryk for, at en kommunes udgiftsbehov afhænger af aldersfordelingen blandt de
65+ årige. Denne aldersmæssige fordeling er vist i nedenstående figur 8.4.
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Figur 8.4 Den aldersmæssige fordeling af de 65+ årige, pr. 1. januar 2013
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Kilde: Danmarks Statistik, FOLK1, 2013

Høje-Taastrup og Greve kommuner skiller sig ud ved, at de 65-69 årige udgør en relativ stor andel
af alle ældre, hvorimod andelen af 80-89 årige samt 90+ årige er lavere end i de øvrige benchmarkkommuner. I Gladsaxe Kommune ses det modsatte forhold, da kommunen har en relativ lav andel
65-69 årige og en relativ høj andel i alderen 80+. Hillerød Kommunes aldersmæssige fordeling svarer omtrent til landsgennemsnittet. Fordelingen af de 65+ årige tilsiger altså et lavt udgiftsbehov i
Høje-Taastrup og Greve kommuner og et højere udgiftsbehov i Gladsaxe Kommune. Dette afspejles i Greve og Gladsaxe kommuners faktiske udgifter som vist i tabel 8.2.

8.3.4 Udmøntning af udgifts- og serviceniveau
Der er forskellige ydelser på ældreområdet, og ud over de enkelte kommuners rammebetingelser
påvirkes udgifterne af forskelle i de politiske prioriteringer. Høje dækningsgrader, defineret som
andelen af ældre, der modtager ydelser, kan medføre høje udgifter. Udgiftsniveauet vil dog også
afhænge af omfanget af ydelser (antal timers hjemmehjælp mv.), der leveres til den enkelte modtager. Hertil kommer forskelle i produktiviteten. Figur 8.5 nedenfor viser andelen af modtagere af
hjemmehjælp på fritvalgsområdet for hhv. 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,
2012
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Kilde: Danmarks Statistik, tabel BEF1A07 og AED06. På grund af en fejlindberetning er data for Greve
Kommune inklusiv rehabiliteringsydelser, selvom disse ikke er en del af fritvalgsområdet hvorfor Greve
Kommunes dækningsgrad er for høj.

For de 65-79 årige varierer andelen af modtagere af hjemmehjælp fra 5,5 pct. i Hillerød og Greve
kommuner til 7,4 pct. i Høje-Taastrup Kommune, hvilket kan holdes op imod landsgennemsnittet
på 6 pct. Selv om forskellen mellem højeste og laveste dækningsgrad kun er ca. 2 procentpoint
svarer dette til, at 1/4 flere modtager hjemmehjælp blandt de 65-79 årige i Høje-Taastrup end i
Greve og Hillerød kommuner. Alle kommuner på nær Høje-Taastrup Kommune er på niveau med
landsgennemsnittet for de 65-79 årige.
For de 80+ årige har Gladsaxe Kommune den laveste andel modtagere af hjemmehjælp på 31 pct.,
mens Høje-Taastrup Kommune har den højeste på 41 pct. Således modtager 1/3 flere 80+ årige
hjemmehjælp i Høje-Taastrup Kommune i forhold til Gladsaxe Kommune. Høje-Taastrup Kommune ligger som den eneste over landsgennemsnittet på 37 pct.
Figur 8.6 nedenfor viser det gennemsnitlige antal visiterede timers hjemmehjælp pr. modtager pr.
uge.
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Figur 8.6 Gennemsnitlige antal visiterede timer til hjemmehjælp pr. modtager pr. uge (frit valg),
2012
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Kilde: Danmarks Statistik, tabel FOLK1 og AED021 (vægtet gennemsnit via tabel AED06). På grund af en
fejlindberetning er data for Greve Kommune inklusiv rehabiliteringsydelser, selvom disse ikke er en del af
fritvalgsområdet.

For aldersgruppen 65-79 årige ligger Gladsaxe Kommune højest med 3,7 visiterede timer i gennemsnit pr. uge. Høje-Taastrup Kommune visiterer med 3,3 timer det laveste antal timer pr. uge.
Forskellen mellem dem er altså 0,4 timer, hvilket svarer til, at Gladsaxe Kommune visiterer 12 pct.
flere timer end Høje-Taastrup Kommune. Alle kommuner på nær Høje-Taastrup Kommune visiterer flere timer pr. uge end landsgennemsnittet.
For aldersgruppen 80+ årige ligger Greve Kommune højest med 4,3 timer pr. uge, mens Hillerød
Kommune ligger lavest med 3,1 timer pr. uge. Forskellen er 1,2 timer, hvilket svarer til, at Greve
Kommune visiterer 39 pct. flere timer end Hillerød Kommune. Gladsaxe og Greve kommuner visiterer flere timer end landsgennemsnittet.
Sammenholdes figur 8.5 og 8.6, så fremgår det blandt andet, at Hillerød Kommune har den laveste
andel 65-79 årige modtagere samt den næstlaveste andel modtagere og færrest visiterede timer for
80+ årige. Dette burde umiddelbart medføre et lavt udgiftsniveau, hvilket dog ikke er tilfældet jf.
figur 8.1 og tabel 8.2.
Hjemmehjælpsydelserne kan overordnet set opdeles i hhv. 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 uddannelsesniveau hos
medarbejderne og også leveres aften og nat, i weekender og på helligdage. Figur 8.7 viser fordelingen af modtagere af hjemmehjælp fordelt på de forskellige ydelsestyper.
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Figur 8.7 Fordeling af modtagere af hjemmehjælp (frit valg) på forskellige ydelser, 2012
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Kilde: Danmarks Statistik, tabel AED06

Gladsaxe Kommune har med 35 pct. den laveste andel modtagere, der kun modtager praktisk
hjælp og med 23 pct. den højeste andel, der kun modtager personlig pleje. Omvendt har Hillerød
Kommune med 53 pct. den højeste andel modtagere, der kun modtager praktisk hjælp, og med 11
pct. den næst laveste andel, der kun modtager personlig pleje. Høje-Taastrup Kommune har med
35 pct. den laveste andel af modtagere, der både modtager personlig pleje og praktisk hjælp, mens
Greve Kommune med 10 pct. har den laveste andel af modtagere, som kun modtager personlig
pleje.
I mange kommuner har der de seneste år været stigende fokus på at rehabilitere borgere ud fra
devisen ”hjælp til selvhjælp”, for på den måde at øge livskvaliteten og mindske udgiftspresset. Der
foreligger dog ikke data af den fornødne kvalitet endnu, som kan beskrive området nærmere.
Nøgletalsrapporten vil fremover have fokus på at følge op på indsatsen i kommunerne, fordi den
forventes at påvirke området væsentligt.
I 2013 trådte nye regler i kraft på fritvalgsområdet, der betyder, at kommunen kan tilvejebringe det
frie valg gennem udbud efter de almindeligt gældende udbudsregler og/eller udstedelse af
fritvalgsbeviser til borgerne. Det nye er blandt andet, at den kommunale leverandør kan vælge
ikke at indgå i udbuddet. På den måde er det muligt at gennemføre et udbud, uden at kommunen
mister muligheden for at fortsætte som leverandør.
Figur 8.8 viser andelen af borgere, der har valgt en privat leverandør for perioden 2009 til 2012.
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Figur 8.8 Udvikling i andel modtagere af hjemmehjælp (frit valg), der benytter privat leverandør (andel i procent)
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Kilde: Danmarks Statistik, tabel AED12

Samtlige benchmarkkommuner har oplevet en stigning i de private leverandørers andel fra 2009 til
2012, og samme tendens gør sig også gældende på landsplan. Greve og Høje-Taastrup kommuner
har med hhv. 36 og 31 pct. de største andele af modtagere, der benytter sig af private leverandører
i 2012. Disse kommuner har samtidig oplevet den største
Timepriser på fritvalgsområdet
stigning fra 2009 til 2012. Gladsaxe og Hillerød kommuner
Timepriserne skal afspejle de gennemhar med hhv. 18 og 22 pct. de laveste andele af modtagere,
snitlige, langsigtede omkostninger for
der benytter private leverandører. I perioden 2009 til 2012
den kommunale leverandørvirksomhed
ved personlig pleje og praktisk hjælp.
er Greve eneste kommune, som ligger over eller på niveau
Ved beregningen af timepriser skal der
med landsgennemsnittet
ske en opdeling mellem direkte omkostEfter godkendelsesmodellen afregnes de private leveranninger og indirekte omkostninger. For
dører efter timepriser, der afspejler de omkostninger, der
såvel direkte som indirekte omkostniner forbundet med den kommunale leverandørvirksomhed.
Af nedenstående figur fremgår kommunernes timepriser
beregnet på baggrund af regnskab 2012.

ger gælder, at de som udgangspunkt
altid skal kunne henføres til faktisk forbrugte beløb.
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Figur 8.9 Timepriser på hjemmehjælp, 2012
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Kilde: De enkelte kommuners regnskaber for 2012. Hillerød Kommunes priser udgør et gennemsnit af 2
distrikter.

Hillerød og Høje-Taastrup kommuner har de højeste timepriser for personlig pleje på både hverdage og øvrig tid. Derimod har Gladsaxe Kommune de laveste timepriser for personlig pleje på
hverdage, mens Greve Kommunes timepris for personlig pleje på øvrige tider er lavest. Hvad angår praktisk hjælp har Hillerød Kommune den laveste timepris, mens Gladsaxe Kommune har den
højeste.
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 hverdage og øvrige tider, men ikke
for praktisk hjælp. Forskellene i timepriserne kan dog også skyldes beregningstekniske forskelle.
Tilbuddene på ældreområdet omfatter også forskellige boformer. Figur 8.10 viser andelen af ældre,
der bor i plejehjem, beskyttede boliger eller plejeboliger.
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Figur 8.10 Andelen af ældre i plejehjem, beskyttede boliger eller plejeboliger, 2012
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Kilde: Danmarks Statistik, tabel RESI01 og BEF1A07.

Gladsaxe Kommune har med 1,6 pct. den højeste andel 65-79 årige, der bor i plejeboliger og ligger
som den eneste kommune over landsgennemsnittet. Greve Kommune har med 0,8 pct. den laveste
andel. For de 80+ årige har Høje-Taastrup Kommune den laveste andel på 10 pct., hvorimod Gladsaxe Kommune har den højeste med godt 13 pct. Alle kommunerne ligger under landsgennemsnittet ved andelen af 80+ årige.
Til en vis grad kan den enkelte kommune vælge mellem at hjælpe borgerne i eget hjem (høj andel,
der modtager hjemmehjælp) eller i en plejebolig (høj andel, der bor plejeboliger). En sammenligning af figur 8.5 og 8.10 kan give et billede af dette. For aldersgruppen 80+ årige har Høje-Taastrup
Kommune den højeste andel modtagere af hjemmehjælp og den laveste andel, der bor i plejeboliger. Her modsvares en høj andel af modtagere af hjemmehjælp altså af en lav andel, der bor i plejeboliger. Omvendt har Gladsaxe Kommune for de 80+ årige den laveste andel modtagere af
hjemmehjælp og den højeste andel, der bor i plejeboliger.
Andelen af ældre, der bor i plejeboliger, bestemmes i høj grad af kommunens kapacitet på området. Hvis behovet overstiger kommunens plejeboligkapacitet vil dette blandt andet komme til udtryk i længere ventelister til plejeboliger. Ældre borgere, der er visiteret til en plejebolig og fravælger 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, 2012
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Kilde: Danmarks Statistik, tabel AED16.

Den gennemsnitlige ventetid til plejehjem og plejebolig er længst i Høje-Taastrup Kommune med
57 dage og kortest i Gladsaxe Kommune med 16 dage. Efter færdiggørelsen af et nyt plejecenter i
december 2012 har Greve Kommune stort set fjernet ventetiden på den generelle venteliste.
Sammenlignes figur 8.10 og 8.11 fremgår det, at Høje-Taastrup Kommune har den længste ventetid og den laveste andel 80+ årige, der bor i plejeboliger. Dette kunne tyde på, at behovet overstiger
plejeboligkapaciteten i kommunen. Omvendt har Gladsaxe Kommune den korteste ventetid og en
forholdsvis høj andel, der bor i plejeboliger.
I nedenstående figur fokuseres der på antallet af boliger fordelt efter type målrettet borgere med et
behov for pleje eller praktisk hjælp. Antallet af boliger er opgjort pr. 80+ årig.
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Figur 8.13 Antal boliger til ældre 2012, dækningsgrad pr. 80+ årig
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Kilde: ECO-nøgletal 2012, 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.
Note: Nogle kommuner indberetter betydelige udsving mellem boligkategorier fra år til år. Opgørelsen er
derfor forbundet med nogen usikkerhed.

Der er forskel på kommunernes dækningsgrader af boliger til ældre 80+ årige. Greve Kommune
har den højeste dækningsgrad for borgere i aldersgruppen 80+ år med 45 pct. efterfulgt af HøjeTaastrup Kommune med 42 pct.
Greve Kommune har endvidere den største kapacitet af boliger til midlertidig aflastning med 3,9
pct., mens Høje-Taastrup Kommune ligger lavest med 1 pct. Hillerød Kommune indgår ikke i fordelingen af boliger til midlertidig aflastning, da rehabiliteringspladserne i kommunen drives efter
Servicelovens § 84 og derfor ikke indgår i denne statistik. Endelig har Hillerød Kommune den højeste dækningsgrad af boliger for demente med 5,2 pct., mens Greve Kommune ligger lavest med
1,9 pct.
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9. Sundhedsområdet
9.1 Indledning
I dette kapitel belyses det kommunale sundhedsområde. Kommunalreformen betød, 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
dækkede regionernes udgifter til den pågældende aktivitet. I 2012 blev medfinansieringen omlagt,
så grundbidraget er bortfaldet, og der nu 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 2010 til budget 2014 sammenlignes, så har Greve Kommune det laveste udgiftsniveau i alle årene, mens Gladsaxe Kommune har det højeste. I perioden er udgifterne generelt steget for alle benchmarkkommuner og på landsplan.
Når kommunernes udgiftsniveauer for regnskab 2012 sammenholdes med et udgiftsbehov, der er
beregnet på baggrund af en række rammebetingelser, så har Høje-Taastrup og Hillerød kommuner
de største merudgifter, idet deres udgiftsniveauer ligger 6 pct. over de beregnede udgiftsbehov.
Greve Kommune har med et udgiftsniveau, der ligger ca. 7 pct. under det beregnede udgiftsbehov,
en mindreudgift. Når der ses på regnskab 2010 til budget 2014, så har Gladsaxe og Hillerød kommuner udgiftsniveauer, der overstiger de beregnede udgiftsbehov i hele perioden.
Stationær somatik udgør den største udgiftspost inden for den aktivitetsbestemte medfinansiering
af sundhedsvæsenet. Her har Høje-Taastrup og Gladsaxe kommuner de største udgifter i 2012,
mens Greve Kommune har de laveste og ligger under landsgennemsnittet som eneste benchmarkkommune.
Kommunerne betaler også for patienter, der er færdigbehandlede på sygehusene, men som umiddelbart ikke kan vende tilbage til eget hjem eller en kommunal modtagerfunktion.
Hillerød Kommune har i 2013 de højeste udgifter til færdigbehandlede patienter, mens Gladsaxe
Kommune har de laveste. Når 2010 sammenlignes med 2013 har Hillerød Kommune som den eneste af benchmarkkommunerne øget sine udgifter til færdigbehandlede patienter.
Udgifterne til sundhedsfremme og forebyggelse udgør kun en lille del af de samlede sundhedsudgifter, men disse udgifter bestemmes i højere grad af kommunernes serviceniveauer. Endvidere er
udgifterne et udtryk for, hvor højt kommunerne prioriterer den forebyggende indsats, der på sigt
kan forventes at nedbringe udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Alle benchmarkkommunerne havde i 2012 lavere udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse end landsgennemsnittet, og der er endvidere et stort spænd imellem kommunernes udgifter.
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De overordnede nøgletal for udgiftsniveau og udgiftsbehov for perioden 2010 til 2014 på sundheds-området fremgår af nedenstående tabel 9.1. De grå kolonner vedrører de faktiske udgifter,
mens de blå vedrører udgifterne sat i forhold til det beregnede udgiftsbehov.
Tabel 9.1 Oversigt over udgiftsniveau og udgiftsudvikling for sundhedsområdet (udgift pr.
indbygger).
Udgiftsniveau pr. indbygger
Udgiftsniveau Regnskab 2012

Udvikling
R2010-B2014

Udgiftsniveau i forhold til udgiftsbehov
Beregnet udgiftsbehov - Regnskab 2012

Forskel ml. udgiftsniveau og
udgiftsbehov Regnskab 2012

Udvikling i udgiftsniveau sat ift.
udgiftsbehov
R2010-B2014

Gladsaxe

4.607 kr.

20 %

4.383 kr.

5%

9%

Greve

3.644 kr.

1%

3.917 kr.

-7 %

-6 %

Hillerød

4.136 kr.

5%

3.904 kr.

6%

-2 %

Høje-Taastrup

4.226 kr.

5%

3.998 kr.

6%

-5 %

Hele landet

4.065 kr.

5%

4.065 kr.

0%

0%

*) Kolonnen viser udviklingen i en kommunes udgiftsniveau, når dette er sat i forhold til det beregnede udgiftsbehov. En udvikling på eksempelvis 10 pct. svarer til, at udgiftsniveauet er øget med 10 pct. set i forhold
til udgiftsbehovet.

Tabellen læses fra venstre mod højre. Eksempelvis fremgår det, at Høje-Taastrup Kommunes udgiftsniveau i regnskab 2012 er 4.226 kr. pr. indbygger, og at udgiftsniveauet er steget med 5 pct.,
når budget 2014 ses i forhold til regnskab 2010. Af de blå felter kan man se, at det beregnede udgiftsbehov for Høje-Taastrup Kommune er 3.998 kr. pr. indbygger. Det faktiske udgiftsniveau er
således 6 pct. højere end det beregnede udgiftsbehov. Endelig kan man i den yderste højre kolonne
se, at når udviklingen i udgiftsniveauet justeres i forhold til udviklingen i udgiftsbehovet, så er
udgifterne faldet med 5 pct., når budget 2014 ses i forhold til regnskab 2010.

9.3 Analyse
I dette afsnit analyseres udgifterne til sundhedsvæsenet, det beregnede udgiftsbehov og rammebetingelserne i benchmarkkommunerne. For at belyse fordelingen af udgifter på forskellige områder
i benchmarkkommunerne analyseres endvidere aktivitetsbestemt medfinansiering, antal ambulante besøg, antal sygehusudskrivninger, gennemsnitlig indlæggelsestid, udgifter til færdigbehandlede patienter, antal kontakter til almen læge m.m. og antallet af modtagne genoptræningsplaner.

9.3.1 Udvikling i udgiftsniveau
Figur 9.1 viser udviklingen i udgifterne til sundhedsområdet fra regnskab 2010 til budget 2014.
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Figur 9.1: Samlede udgifter til sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse (inkl. grundbidrag 2010 - 2011), kr. pr. indbygger (pl 2014)
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Kilde: ECO-nøgletal 2010-2014 tabel 9.70 og Danmarks Statistik, tabel REGK31, BUDK32 og BEF01.

Greve Kommune har det laveste udgiftsniveau blandt benchmarkkommunerne i hele perioden fra
regnskab 2010 til budget 2014, og Gladsaxe Kommune har i hele perioden det højeste udgiftsniveau. I regnskab 2012 har Gladsaxe Kommune et udgiftsniveau, der ligger ca. 15 pct. over Greve
Kommunes niveau målt pr. indbygger. Når regnskab 2010 sammenlignes med budget 2014, er udgiftsniveauet stigende for Gladsaxe Kommune, mens udgiftsudviklingen for de øvrige kommuner
og på landsplan er svagt stigende.

9.3.2 Sammenligning af beregnet og faktisk udgiftsniveau
Kommunernes udgiftsniveauer afhænger blandt andet af de rammebetingelser, som den enkelte
kommune er underlagt. Tabel 9.2 herunder viser det faktiske udgiftsniveau i 2012 samt et udgiftsbehov, der er beregnet ud fra en række rammebetingelser.
Tabel 9.2: Udgiftsniveau pr. indbygger, regnskab 2012 (pl 2012)
Udgiftsniveau pr.
indbygger

Beregnet udgiftsbehov pr. indb.

Mer/mindreudgift

Gladsaxe

4.607

4.383

224

Greve

3.644

3.917

-274

Hillerød

4.136

3.904

232

Høje-Taastrup

4.226

3.998

228

4.065

0

Landsgennemsnit
4.065
Kilde ECO-nøgletal 2013, Tabel 9.71

1

Afvigelse i pct.

5%
-7 %
6%
6%
0%
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Læses tabellen lodret, så fremgår det, at Greve, Hillerød og Høje-Taastrup kommuner har et lavere
udgiftsniveau på sundhedsområdet end landsgennemsnittet, og at disse kommuner også har et
lavere beregnet udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
Læses tabellen vandret kan man se, at Gladsaxe, Hillerød og Høje-Taastrup kommuner har et udgiftsniveau, der er højere end deres beregnede udgiftsbehov, mens Greve Kommune har et udgiftsniveau, der er lavere end det beregnede udgiftsbehov.
Figur 9.2 viser udviklingen i forholdet mellem det faktiske udgiftsniveau og det beregnede udgiftsbehov i perioden 2010 til 2014. Ligger indeks over 100, så er udgiftsniveauet større end udgiftsbehovet det pågældende år og omvendt. Hvis udgiftsniveauet for en kommune eksempelvis
ligger 8 pct. over det beregnede udgiftsbehov, svarer dette til indeks 108 i figuren. Hvis udgiftsniveauet omvendt ligger 4 pct. under det beregnede udgiftsbehov, svarer dette til indeks 96.
Udgiftsbehovet er beregnet i forhold til landsgennemsnittet. En kommune kan derfor godt opleve
en stigning eller et fald fra et år til et andet i nedenstående figur, selvom udgiftsniveauet målt i kr.
i figur 9.1 ikke har samme bevægelse. Hvis landsgennemsnittet eksempelvis falder, vil kommunens udgiftsbehov ligeledes falde. Hvis kommunens udgiftsniveau i kr. ikke falder tilsvarende, så
vil kurven i figuren herunder stige.
Figur 9.2 Udgiftsniveau i forhold til udgiftsbehov (indeks)
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Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 1.50

Figur 9.2 viser, at Hillerød og Høje-Taastrup kommuner i hele perioden fra regnskab 2010 til budget 2014 ligger over indeks 100, hvilket betyder, at udgiftsniveauet overstiger det beregnede udgiftsbehov. Gladsaxe Kommune går fra at ligge under landsgennemsnittet 2011, til at ligge betydeligt over i 2012, 2013 og 2014. Det ses endvidere, at Greve Kommune ligger under indeks 100 i hele
perioden, hvilket betyder, at udgiftsniveauet er lavere end udgiftsbehovet.
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9.3.3 Forskelle i rammebetingelser/udgiftsbehov
Udgiftsbehovet på sundhedsområdet er beregnet ved hjælp af følgende fire rammebetingelser (i
parentes er anført hvor meget de vægter):






Andel familier i bestemte boligtyper: Udgiftsbehovet øges, desto større andelen af
familier i bestemte boligtyper er (vægter 30 pct.).
Andel psykiatriske patienter: Udgiftsbehovet øges, desto større andelen af psykiatriske patienter er (vægter 15 pct.).
Andel enlige ældre: Udgiftsbehovet øges, desto større andelen af enlige ældre er
(vægter 18 pct.).
Andel 65+ årige: Udgiftsbehovet øges, desto større andelen af indbyggere i alderen
65+ er (vægter 37 pct.).

Rammebetingelserne kan forklare 55 pct. af forskellene i kommunernes nettodriftsudgifter. Rammebetingelserne for de enkelte kommuner fremgår af figur 9.3.
Figur 9.3. Rammebetingelse for de fire kommuner (indeks)
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Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 1.50
De anvendte rammebetingelser og deres vægte adskiller sig generelt fra tidligere års rapporter. Dette skyldes dels, at den mellemkommunale udligningsordning (hvor rammebetingelserne stammer fra) er ændret,
og dels at ECO-nøgletal har genberegnet alle udgiftsbehov.

Det fremgår af figuren, at Hillerød Kommune ligger under eller på niveau med landsgennemsnittet for alle rammebetingelserne. Gladsaxe Kommune ligger over landsgennemsnittet i tre ud af de
fire rammebetingelser, mens Høje-Taastrup og Greve kommuner ligger over landsgennemsnittet i
to af rammebetingelserne. Gladsaxe Kommunes rammebetingelser tyder på et højere udgiftsbehov
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i kommunen, hvilket også stemmer overens med kommunens beregnede udgiftsbehov, jf. tabel
9.2.

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 direkte
styrbare for den enkelte kommune.
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.

Aktivitetsbestemte medfinansiering
Opgjort ud fra de fire kommuners udgifter i regnskab 2012 fordeler udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering
sig således:
Stationær somatik
Ambulant somatik
Stationær psykiatri
Ambulant psykiatri
Praksissektoren
Genoptræning u. indlæggelse

49 pct.
35 pct.
1 pct.
3 pct.
10 pct.
1 pct.

Figur 9.4: Udgifter til stationær og ambulant somatik og praksissektoren, 2012 (pl 2012)
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Kilde: ECO-nøgletal 2012 tabel 9.70.

Høje-Taastrup Kommune har de største udgifter til stationær somatik, mens Greve Kommune har
de laveste udgifter og ligger under landsgennemsnittet som eneste benchmarkkommune. Greve
Kommunes udgifter er ca. 15 pct. lavere end Høje-Taastrup Kommunes udgifter.
Gladsaxe Kommune har de største udgifter til ambulant somatik, mens Hillerød og Greve kommuner har de laveste.
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Med hensyn til udgifterne til praksissektoren har Gladsaxe Kommune også de højeste
udgifter, mens Høje-Taastrup Kommune
har de laveste, som ligger ca. 14 pct.
under Gladsaxe Kommunes. Det er værd at
bemærke, at alle benchmarkkommunerne
har højere udgifter til praksissektoren end
landsgennemsnittet.

DRG-takster
På det somatiske område betaler kommunerne en takst
på 34 pct. af gennemsnitsudgiften pr. patient for hver
sygdomsgruppe, hhv. DRG-takster for stationære behandlinger og DAGS-takster for ambulante. Der er dog
et loft på taksten, som i 2013 var 14.221 kr. for stationære behandlinger, og 1.403 kr. for ambulante behandlinger.

Af nedenstående figur 9.5 fremgår antallet af ambulante besøg.
Figur 9.5: Antal ambulante besøg (eks. skadestue) pr. indbygger, 2012
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Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 9.83.

Hvad angår antallet af ambulante besøg ligger Gladsaxe Kommune højest blandt benchmarkkommunerne med 1,75 ambulante besøg pr. indbygger. Greve Kommune ligger ca. 5 pct. under
Gladsaxe Kommune og lavest blandt benchmarkkommunerne. Alle benchmarkkommunerne ligger under landsgennemsnittet.
Af nedenstående figur fremgår antallet af sygehusudskrivninger.
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Figur 9.6: Antal sygehusudskrivninger pr. indbygger, 2012
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Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 9.81.

Hillerød og Høje-Taastrup kommuner har det højeste antal sygehusudskrivninger, mens Greve
Kommune har det laveste antal, som ligger ca. 16 pct. under Hillerød Kommunes. Greve Kommune ligger som den eneste af benchmarkkommunerne under landsgennemsnittet. I Region Hovedstaden betaler kommunerne en udskrivningstakst, når en borger overflyttes mellem to sygehuse,
og disse udgør ca. 3 pct. af alle udskrivninger. Dette er ikke tilfældet i Region Sjælland, som Greve
Kommune som den eneste af benchmarkkommunerne tilhører.
Af nedenstående figur fremgår den gennemsnitlige indlæggelsestid pr. stationær behandling for
2012 og 2013.
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Figur 9.7: Gennemsnitlig indlæggelsestid i dage
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Kilde: E-sundhed, februar 2013

Gladsaxe Kommune har med 3,4 dage den laveste gennemsnitlige indlæggelsestid blandt benchmarkkommunerne i både 2012 og 2013, mens Greve og Høje-Taastrup kommuner har den højeste
på 3,5 dage i 2012, og 3,6 dage i 2013. Samtlige benchmarkkommuner ligger under landsgennemsnittet i både 2012 og 2013.
I nogle tilfælde kan patienterne ikke umiddelbart vende tilbage til eget hjem, når de er færdigbehandlede på sygehusene, fx hvis de er for svage til at klare sig selv. Hvis kommunerne ikke har
mulighed for at hjemtage disse patienter i egne modtagerfunktioner, fx midlertidige plejepladser,
betaler kommunerne for liggedagene på sygehusene, efter patienterne er færdigbehandlede. Udgifterne til disse modtagerfunktioner er ikke behandlet i dette kapitel. Udgifterne til færdigbehandlede patienter for perioden 2010 til 2013 fremgår af figur 9.8.
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Figur 9.8: Udgifter til færdigbehandlede patienter (somatik og psykiatri), kr. pr. indbygger (pl
2014)
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Kilde: E-sundhed, februar 2013, Danmarks Statistik tabel FOLK1
Note: Tal for 2013 er ikke endelige.

Hillerød Kommune har med ca. 40 kr. pr. indbygger de højeste udgifter til færdigbehandlede patienter i 2013, mens Gladsaxe Kommune med ca. 3 kr. pr. indbygger har de laveste. Der er således
betydelig forskel imellem højeste og laveste udgift. Når 2010 sammenlignes med 2013 har HøjeTaastrup, Greve og Gladsaxe kommuner reduceret deres udgifter til færdigbehandlede patienter,
mens Hillerød Kommune har øget sine udgifter.
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 34 pct. af ydelseshonoraret (dog maksimalt 1.403 kr. pr. ydelse i 2013) og for øvrige (Fysioterapi, kiropraktor, psykolog, fodterapi, tandlæge mv.) er det 10 pct. af ydelseshonoraret. Udgifterne til praksissektoren
kan afhænge af antallet af speciallæger i området, da udbuddet til en vis 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, 2012
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Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 9.78. Øvrige praksisser: Fysioterapi, kiropraktor, psykolog, fodterapi, tandlæge mv.

Greve Kommunes har det højeste antal kontakter ved alment praktiserende læger, Gladsaxe
Kommune har flest kontakter ved speciallæger, mens Hillerød Kommune har flest kontakter til
øvrige praksisser. Høje-Taastrup Kommune har det laveste antal kontakter til speciallæger og til
øvrige praksisser. Samtlige benchmarkkommuner ligger over landsgennemsnittet, når det gælder
kontakter til speciallæger.
Der er en sammenhæng imellem brug af speciallæger og ambulante ydelser på sygehusene, hvor
udbuddet af specialklinikker i nærområdet og afstanden til sygehuset kan afgøre hvilket tilbud,
der henvises til. Sammenlignes figur 9.9 med 9.5 (ambulante besøg) fremgår det, at alle benchmarkkommunerne har flere speciallægekontakter og færre ambulante besøg end landsgennemsnittet. Dette kan skyldes, at der er et større udbud af specialklinikker i benchmarkkommunernes
nærområde end i resten af landet.
Genoptræning, vederlagsfri fysioterapi samt sundhedsfremme og forebyggelse
Kommunerne har også ansvaret for den genoptræning, der ikke foregår under indlæggelse på et
sygehus og finansieringen af vederlagsfri fysioterapi.
Figur 9.10 viser kommunernes udgifter til genoptræning og vederlagsfri fysioterapi.
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Figur 9.10: Nettodriftsudgifter til genoptræning og vederlagsfri fysioterapi, kr. pr. indbygger,
2012
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Kilde: ECO-nøgletal 2013 tabel 9.70.

Gladsaxe Kommune har de største udgifter til
genoptræning og vedligeholdelsestræning,
mens Greve Kommune har de laveste udgifter.
Det er store forskelle mellem benchmarkkommunernes udgifter til genoptræning og vedligeholdelsestræning. Greve Kommunes udgifter
udgør kun ca. 1/3 af Gladsaxe Kommunes udgifter.
Hvad angår vederlagsfri fysioterapi, så har Hillerød Kommune de højeste udgifter, og ligger
som eneste benchmarkkommune over landsgennemsnittet. Greve Kommune har de laveste
udgifter, der kun udgør ca. 60 pct. af Hillerød
kommunes.

Genoptræning
Kommunerne skal tilbyde genoptræning efter
anvisning af sygehusene. Herudover skal borgere, hvis funktionsevne er blevet svækket fx
efter sygdom i eget hjem, også tilbydes genoptræning og vedligeholdelsestræning.
Vederlagsfri fysioterapi
Efter henvisning fra egen læge skal kommunerne tilbyde vederlagsfri fysioterapi til borgere med svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Borgerne kan vælge mellem en privatpraktiserende fysioterapeut eller et eventuelt
kommunalt tilbud.

Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for at skabe rammerne for sund levevis hos
borgerne, blandt andet gennem etablering af forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. Udgifterne til sundhedsfremme og forebyggelse afhænger i høj grad af kommunernes serviceniveau og
projekter på området. Disse udgifter kan ses som et udtryk for prioriteringen af den forebyggende
indsats, der på sigt kan medvirke til at nedbringe de øvrige udgifter på sundhedsområdet. Figur
9.11 nedenfor viser kommunernes udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse (defineret som
udgifterne afholdt på funktion 4.62.88).
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Figuren er opgjort i såvel bruttoudgifter som nettoudgifter, for at tage højde for den store andel af
eksternt finansierede projekter på området. Bruttoudgiften angiver således den samlede udgift
anvendt til sundhedsfremmeformål i den enkelte kommune, og nettoudgiften angiver tilsvarende
kommunens egenudgift til formålet.
Figur 9.11: Brutto- og nettodriftsudgifter til sundhedsfremme og forebyggelse, kr. pr. indbygger,
2012
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Greve Kommune har med 42 kr. pr. indbygger de laveste bruttoudgifter til sundhedsfremme og
forebyggelse, mens Gladsaxe Kommune med 99 kr. pr. indbygger har de højeste. Greve Kommunes udgifter udgør således kun godt halvdelen af Gladsaxe Kommunes udgifter. Alle benchmarkkommuner ligger under landsgennemsnittet på 117 kr. pr. indbygger.
Udgifterne til sundhedsfremme og forebyggelse, som er vist i figur 9.11, kan imidlertid også afhænge af, hvorledes kommunerne har organiseret sundhedsområdet. Hvis det forebyggende og
sundhedsfremmende arbejde er integreret i kommunens kerneydelser, vil det ikke nødvendigvis
fremgå af figuren.
Set i forhold til de samlede udgifter på sundhedsområdet, så anvender kommunerne meget få ressourcer på sundhedsfremme og forebyggelse. Udgifterne til sundhedsfremme og forebyggelse
udgør således kun ca. 1 pct. af de samlede udgifter på sundhedsområdet.
Tandpleje og sundhedstjeneste
Kommunerne skal tilbyde børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje til
de 0-17 årige. Udgifterne til dette fra regnskab 2010 til budget 2014 fremgår af nedenstående figur
9.12.

120

Figur 9.12: Tandplejeudgifter pr. 0-17 årig (pl 2014)
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Kilde: ECO-nøgletal 2009 til 2013, tabel 9.60

Greve Kommune har de højeste udgifter til tandpleje opgjort pr. 0-17 årig. Gladsaxe Kommune har
de laveste udgifter og ligger betydeligt under landsgennemsnittet i hele perioden. Gladsaxe Kommunes udgifter i regnskab 2012 udgør kun godt 80 pct. af Greve Kommunes udgifter.
Kommunerne skal også yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats
over for børn og unge. Denne sundhedstjeneste består typisk af sundhedsplejersker mv. der vejleder børnefamilier og skolebørn. Udgifterne til den kommunale sundhedstjeneste fremgår af figur
9.13.
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Figur 9.13: Sundhedstjenesteudgifter pr. 0-17 årig (pl 2014)
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Kilde: ECO-nøgletal 2010 til 2014, tabel 9.61.

Høje-Taastrup Kommune har de højeste udgifter til sundhedstjeneste i hele perioden og ligger
betydeligt over både de øvrige benchmarkkommuner og landsgennemsnittet. Hillerød Kommune
har i hele perioden de laveste udgifter, som kun udgør ca. 66 pct. af Høje-Taastrup Kommunes
udgifter i regnskab 2012.
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10. Administration
10.1 Indledning
Kommunernes administration består af mange forskellige opgaver, fx byrådsbetjening, myndighedsudøvelse og borgerserviceopgaver, og derfor er det vanskeligt at afgrænse området præcist.
I dette kapitel undersøges kommunernes ressourceforbrug til administration derfor på to forskellige måder. Den ene måde opgør administrationsudgifterne ud fra kommunernes regnskabs- og
budgetdata, og kaldes derfor ”Regnskabsmetoden”. Den anden metode opgør administrationsforbruget på baggrund af antal ansatte i administrative stillingskategorier, og kaldes derfor ”Personalemetoden”.

10.2 Sammenfatning og konklusioner
To forskellige metoder
Det er vanskeligt præcist at definere og afgrænse kommunernes administrationsforbrug ud fra de
tilgængelige data. Derfor tager analysen af benchmarkkommunernes administrationsforbrug afsæt
i to metoder. Administrationsforbruget sammenlignes ud fra både regnskabsdata (regnskabsmetoden) og personaledata (personalemetoden). Der er fordele og ulemper ved de to metoder. Fordelen ved regnskabsmetoden er, at den medtager alle udgiftstyper, mens ulempen er, at den ikke
medtager decentrale administrationsudgifter. Fordelen ved personalemetoden er omvendt, at den
medtager decentral administration, mens ulempen er, at den udelukkende fokuserer på personaleforbrug. Ved at analysere administrationsudgifterne med afsæt i begge metoder opnås det mest
dækkende billede af, hvordan kommunernes administrationsudgifter er fordelt.
Regnskabsmetoden
Den mest anvendte og tilgængelige metode til at analysere administrationsudgifterne er regnskabsmetoden. Metoden opgør, hvilke udgifter kommunerne afholder på hovedkonto 6, hvor
kommunernes udgifter til central administration skal konteres. Ud fra denne metode har Gladsaxe
Kommune de laveste administrationsudgifter pr. indbygger i alle år fra regnskab 2010 til budget
2014 og ligger ligeledes som den eneste af benchmarkkommunerne under landsgennemsnittet. De
øvrige benchmarkkommuner har administrationsudgifter, der er højere eller på niveau med
landsgennemsnittet. Høje-Taastrup Kommune har i de fleste år de højeste administrationsudgifter,
men har som den eneste af benchmarkkommunerne reduceret udgifterne hen over perioden, men
har alligevel det højeste udgiftsniveau af de fire kommuner i regnskab 2012.
Kommunernes udgiftsniveauer afhænger blandt andet af de rammebetingelser, som den enkelte
kommune er underlagt. Derfor sammenlignes benchmarkkommunernes administrationsudgifter
også med et udgiftsbehov, som er beregnet ud fra den enkelte kommunes rammebetingelser. Denne analyse viser, at Gladsaxe som den eneste af benchmarkkommunerne har udgiftsniveau, der
ligger under det beregnede udgiftsbehov. De øvrige kommuner har alle et udgiftsniveau, der overstiger deres udgiftsbehov, hvor forskellen er størst for Hillerød Kommune.
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De overordnede nøgletal for udgiftsniveauer og udgiftsbehov for perioden 2010 til 2014 på administrationsområdet fremgår af nedenstående tabel 10.1. De grå kolonner vedrører de faktiske udgifter, mens de blå vedrører udgifterne sat i forhold til det beregnede udgiftsbehov.
Tabel 10.1 Oversigt over udgiftsniveau og udgiftsudvikling for administrationsområdet (pl
2012)
Udgiftsniveau pr. indbygger

Udgiftsniveau i forhold til udgiftsbehov

Udgiftsniveau

Udvikling

Beregnet udgiftsbehov

Regnskab 2012

R 2010 – B 2014

Regnskab 2012

Forskel ml. udgiftsniveau og
udgiftsbehov

Udvikling i udgiftsniveau sat ift. udgiftsbehov

Regnskab 2012

R 2010 - B 2014*

Gladsaxe

5.027

5%

5.439

-8 %

9%

Greve

5.510

7%

5.232

5%

11 %

Hillerød

5.650

2%

5.216

8%

6%

Høje-Taastrup

6.067

-13 %

5.940

2%

6%

Hele landet

5.264

-3 %

5.264

0%

0%

*) Kolonnen viser udviklingen i en kommunes udgiftsniveau, når dette er sat i forhold til det beregnede
udgiftsbehov. En udvikling på eksempelvis 10 pct. svarer til, at udgiftsniveauet er øget med 10 pct. set i
forhold til udgiftsbehovet.

Tabellen læses fra venstre mod højre. Eksempelvis fremgår det, at Greve Kommunes udgiftsniveau
i regnskab 2012 er 5.510 kr. pr. indbygger, og at udgiftsniveauet er steget med 7 pct., når budget
2014 ses i forhold til regnskab 2010. Af de blå felter kan man se, at det beregnede udgiftsbehov for
Greve Kommune er 5.232 kr. pr. indbygger. Det faktiske udgiftsniveau er således 5 pct. højere end
det beregnede udgiftsbehov. Endelig kan man i den yderste højre kolonne se, at når udviklingen i
udgiftsniveauet justeres i forhold til udviklingen i udgiftsbehovet, så er udgifterne steget med 11
pct., når budget 2014 ses i forhold til regnskab 2010.
Stigningen i Greve Kommunes udgifter fra regnskab 2010 til budget 2014 skyldes blandt andet, at
der i budget 2013 og 2014 på hovedkonto 6 er indarbejdet en pulje til overførsler for alle hovedkonti jf. forklaringen til figur 10.1.
Personalemetoden:
Ved personalemetoden opgøres ressourceforbruget til administration ud fra antallet af administrative årsværk efter både et smalt og et bredt administrationsmål. Det smalle administrationsmål består af personalegrupper som normalt arbejder i kommunens centrale administration, altså chefer,
akademikere og kontor og It-personale m.v. Det brede administrationsmål består af de samme
personalegrupper som det smalle mål samt de decentrale ledere på kommunernes forskellige institutioner.
Når benchmarkkommunerne sammenlignes på baggrund af antal administrative årsværk sat i
forhold til deres indbyggertal, har Gladsaxe Kommune det højeste administrationsforbrug efter
både det smalle og det brede administrationsmål, mens Greve Kommune har det laveste. Gladsaxe
og Høje-Taastrup kommuner ligger højere end landsgennemsnittet, mens de øvrige kommuner
ligger under.
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Når antallet af administrative årsværk sættes i forhold til benchmarkkommunernes samlede bruttodriftsudgifter, ligger kommunerne meget tæt på hinanden og forskellene udjævnes stort set. Dog
har Hillerød Kommune det laveste administrationsforbrug, mens Greve Kommune har det højeste.
Endelig kan antallet af administrative årsværk også ses i forhold til ansatte i alt. Her har Greve
Kommune det højeste administrationsforbrug, mens Hillerød Kommune har det laveste uanset,
om der ses på det smalle eller brede administrationsmål. Efter personalemetoden afhænger kommunernes administrationsforbrug altså af, om antallet af administrative årsværk ses i forhold til
antal indbyggere, bruttodriftsudgifter eller antal ansatte i alt.
For at se hvor mange administrative årsværk, der ikke bliver medregnet ved regnskabsmetoden,
undersøges andelen af administrative årsværk konteret uden for hovedkonto 6 også. Når der ses
på det smalle administrationsmål, har Greve Kommune den største andel administrativt ansatte
konteret udenfor hovedkonto 6, mens det ved det brede administrationsmål er Hillerød Kommune. Høje-Taastrup Kommune har derimod den laveste andel efter begge mål og ligger som den
eneste af benchmarkkommunerne under landsgennemsnittet. Dette kan afspejle, at Høje-Taastrup
har en anden fordeling af decentrale administrationsopgaver og/eller, at kommunen anvender en
anden praksis i kontering af administrativt personale sammenlignet med de øvrige kommuner.
Sammenligning af de to metoder
Når kommunernes administrationsforbrug opgøres efter henholdsvis regnskabs- og personalemetoden opnås der forskellige resultater. Ud fra regnskabsmetoden har Gladsaxe Kommune det laveste administrationsforbrug, mens kommunen efter personalemetoden (opgjort i forhold til indbyggere) har det højeste. Omvendt har Hillerød Kommune det laveste forbrug ud fra personalemetoden (opgjort i forhold til bruttodriftsudgifter og ansatte i alt), men det næst højeste ud fra regnskabsmetoden.

10.3 Analyse af administrationsudgifter (regnskabsmetoden)
I det følgende sammenlignes kommunernes administrationsudgifter, som er opgjort på baggrund
af udgifter på hovedkonto 6 i det kommunale regnskabssystem, hvor udgifter til central administration konteres. I dette kapitel indgår der derfor ikke udgifter til ledelse og administration på de
store decentrale enheder på hovedkonto 0 og 2-5.

10.3.1 Udvikling i udgiftsniveau
Figur 10.1 viser nettodriftsudgifterne til administration pr. indbygger fra 2010 til 2014.

125

Figur 10.1 Administrationsudgifter pr. indbygger (2014-priser)
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Kilde: ECO-nøgletal 2011-2013, tabel 9.40 og 9.41.
Note: Data er ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer.

Det fremgår af figuren, at Høje-Taastrup Kommune har det højeste udgiftsniveau på administrationsområdet i regnskab 2012 efterfulgt af Hillerød og Greve kommuner. De tre kommuner har ligget over eller på niveau med landsgennemsnittet fra regnskab 2011 til budget 2014. Gladsaxe
Kommune har fra regnskab 2010 til budget 2014 haft de laveste administrationsudgifter af benchmarkkommunerne og har som den eneste kommune ligget under landsgennemsnittet i hele perioden. Høje-Taastrup Kommune har som den eneste af benchmarkkommunerne et fald i administrationsudgifterne fra regnskab 2010 til budget 2014.
Stigningen i Greve Kommunes udgifter fra regnskab 2012 til budget 2013 og budget 2014 skyldes
primært, at der er indlagt en pulje til driftsoverførsler på hhv. 32 mio. kr. i 2013 og 25 mio. kr. i
2014. Puljen dækker overførsler på alle hovedkonti, men er placeret på hovedkonto 6. Endvidere
har Hillerød Kommune i 2012 konteret overheadudgifter på 18,3 mio. kr. fra det specialiserede
socialområde på hovedkonto 6. Det anførte udgiftsniveau i 2012 er derfor for højt.

10.3.2 Sammenligning af udgiftsniveau og beregnet udgiftsbehov
Kommunernes udgiftsniveauer afhænger blandt andet af de rammebetingelser, som den enkelte
kommune er underlagt. Tabel 10.2 viser det faktiske udgiftsniveau på administrationsområdet i
regnskab 2012 og et udgiftsbehov, der er beregnet ud fra en række rammebetingelser (se afsnit
10.3.3).
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Tabel 10.2 Udgiftsniveau pr. indbygger på administrationsområdet (Regnskab 2012)
Udgiftsniveau
pr. indbygger

Beregnet udgiftsbehov pr.
indbygger

Mer/mindreudgift pr. indbygger i forhold til beregnet
udgiftsbehov pr. indbygger

Afvigelse i
pct.

Gladsaxe

5.027

5.439

-412

-8

Greve

5.510

5.232

278

5

Hillerød

5.650

5.216

434

8

Høje-Taastrup

6.067

5.940
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2

Landsgennemsnit
5.264
5.264
0
0
Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 9.41
Note: Data er ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer. ”-” angiver en
mindreudgift.

I første kolonne ses, at Gladsaxe Kommune som den eneste af kommunerne har et lavere udgiftsniveau end landsgennemsnittet. De øvrige kommuner har et udgiftsniveau over landsgennemsnittet. I forhold til det beregnede udgiftsbehov, der ses i kolonne 2, ligger Gladsaxe, Greve og Hillerød kommuner forholdsvis tæt på landsgennemsnittet. Høje-Taastrup Kommune har derimod et
beregnet udgiftsbehov, der er betydeligt højere end landsgennemsnittet og de øvrige kommuners.
Ved vandret læsning af tabellen fremgår det, at både Greve og Hillerød kommuners udgiftsniveauer er højere end deres beregnede udgiftsbehov, mens Høje-Taastrup Kommunes udgiftsniveau omtrent svarer til det beregnede udgiftsbehov. I Gladsaxe Kommune er de faktiske udgifter
lavere end det beregnede udgiftsbehov. Forskellen på de faktiske udgifter og de beregnede udgiftsbehov for de fire benchmarkkommuner ligger i mellem -8 pct. og 8 pct.
Udgiftsniveau i forhold til beregnet udgiftsbehov
Figur 10.2 viser udviklingen i forholdet mellem det faktiske udgiftsniveau og det beregnede udgiftsbehov på administrationsområdet i perioden 2010 til 2014. Ligger indekstallet over 100, så er
udgiftsniveauet større end udgiftsbehovet det pågældende år og omvendt. Hvis udgiftsniveauet
for en kommune eksempelvis ligger 8 pct. over det beregnede udgiftsbehov, svarer dette til indeks
108 i figuren. Hvis udgiftsniveauet omvendt ligger 4 pct. under det beregnede udgiftsbehov, svarer dette til indeks 96.
Udgiftsbehovet er beregnet i forhold til landsgennemsnittet. En kommune kan derfor opleve en
stigning eller et fald fra et år til et andet i nedenstående figur, selvom udgiftsniveauet målt i kr. i
figur 10.1 ikke har samme bevægelse. Hvis landgennemsnittet eksempelvis falder, vil kommunens
udgiftsbehov ligeledes falde. Hvis kommunens udgiftsniveau i kr. ikke falder tilsvarende, så vil
kurven i figur 10.2 stige.
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Indeks

Figur 10.2 Udgiftsniveau i forhold til beregnet udgiftsbehov
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Kilde: ECO-nøgletal 2011-2013, tabel 9.40 og 9.41
Note: Indeks 100 = landsgennemsnit.

Det fremgår af figuren, at Gladsaxe Kommune som den eneste af benchmarkkommunerne ligger
under indeks 100 i hele perioden fra regnskab 2010 til budget 2014. Kommunens faktiske udgiftsniveau er dermed konsekvent lavere end kommunens beregnede udgiftsbehov. Omvendt ligger
Hillerød og Greve kommuner i det meste af perioden over indeks 100, og deres udgiftsniveauer er
dermed større end udgiftsbehovene. Høje-Taastrup Kommune går fra at ligge betydeligt over indeks 100 i regnskab 2010 og 2011 til at ligge nogenlunde på dette i regnskab 2012 og budget 2013
og 2014. Kommunens udgiftsniveau er dermed kommet på niveau med det beregnede udgiftsbehov.
Greve Kommune har oplevet den største stigning i udgiftsniveauet i forhold til det beregnede udgiftsbehov. Dette skyldes dog primært, at kommunen som tidligere nævnt har indlagt en pulje til
driftsoverførsler på henholdsvis 32 mio. kr. i budget 2013 og 25 mio. kr. i budget 2014.

10.3.3 Forskelle i rammebetingelser på administrationsområdet
Udgiftsbehovet på administrationsområdet er afhængig af nedenstående rammebetingelser. Efter
hver rammebetingelse er anført en vægt, der angiver, hvor stor indflydelse den har på udgiftsbehovet. Rammebetingelserne kan tilsammen forklare 71 pct. af forskellene i kommunernes udgifter
til administration.




Andel børn af enlige forsørgere (vægter 23 pct.): Når andelen af børn af enlige forsørgere stiger, så øges udgiftsbehovet. Andelen af børn af enlige forsørgere er en statistisk indikator på
sociale problemer i bredere forstand.
Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande (vægter 14 pct.): En højere andel af
indvandrere og efterkommere medfører et højere udgiftsbehov, da dette øger udgifterne til fx
integration, administration og rådgivning m.v.
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Beregnet rejsetid pr. indbygger (vægter 14 pct.): En mere spredt bosætning og en øget rejsetid
medfører større administrative udgifter til decentrale borgerservicecentre og et større tids- og
ressourceforbrug for administrative medarbejdere, der skal ud af huset til møder med institutioner, borgere m.v.
Indbyggertal (logaritmisk) (vægter 24 pct.): I takt med et stigende indbyggertal, falder udgiftsbehovet som følge af stordriftsfordele. Stordriftsfordelene flader dog ud ved et stærkt stigende
befolkningstal.
Andel indbyggere i byer med over 10.000 indbyggere (vægter 9 pct.): En højere befolkningsandel i byer med over 10.000 indbyggere er ligesom rejsetidskriteriet et udtryk for befolkningstætheden, men medfører i stedet et lavere udgiftsbehov pga. færre administrative udgifter.

Figur 10.3 viser fordelingen af de fem rammebetingelser for hver af de fire benchmarkkommunerne set i forhold til landsgennemsnittet.
Figur 10.3 Rammebetingelser for de fire kommuner
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Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 2.50, 1.50 og 1.60 samt Danmarks Statistik FOLK1, opgjort pr. 1. januar 2013
Note: Indeks 100 = landsgennemsnit. De anvendte rammebetingelser og deres vægte adskiller sig generelt
fra tidligere års rapporter. Dette skyldes dels, at den mellemkommunale udligningsordning (hvor rammebetingelserne stammer fra) er ændret, og dels at ECO-nøgletal har genberegnet alle udgiftsbehov.

Jo større ”Andel børn af enlige forsørgere”, ”Andel indvandrere og efterkommere” samt ”Gennemsnitlig rejsetid i minutter til 2.000 indbyggere” er, desto højere bliver udgiftsbehovet. Omvendt medfører et højt ”Indbyggertal (logaritmisk)” og ”Andel indbyggere i byer med over 10.000
indbyggere” et lavere udgiftsbehov.
Figuren viser derfor, at andelen af indvandrere og efterkommere medvirker til et højere udgiftsbehov for Gladsaxe, Greve og særligt Høje-Taastrup Kommune. Omvendt trækker den gennemsnitlige rejsetid og andel af indbyggere i byer med over 10.000 indbyggere i retning af et lavere udgiftsbehov end landsgennemsnittet for alle benchmarkkommuner.
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10.4 Analyse af administrative årsværk (personalemetoden)
Ved personalemetoden analyseres omfanget af ressourceforbrug til administration ud fra overenskomstområder. Personalemetoden indregner – i modsætning til regnskabsmetoden - decentralt
administrativt personale og tager hensyn til forskelle i konteringspraksis af administrativt personale. Eksempelvis vil kontorpersonale, som arbejder på en skole og udfører administrativt arbejde,
indgå i denne opgørelse.
Administration kan være svært at definere entydigt, da alle definitioner bunder i nogle valg, der
kan være følsomme overfor afgrænsningen af overenskomstområder og/eller en kommunes organisering og bogføringspraksis. I dette afsnit analyseres administration ud fra henholdsvis et smalt
og et bredt administrationsmål, der adskiller sig ved at indeholde forskellige kombinationer af
overenskomstområder. Det smalle administrationsmål omfatter overenskomstområder, hvor de
administrative opgaver vurderes at udgøre hovedparten af arbejdsopgaverne. Overenskomstområderne i denne gruppe inkluderer akademikere, chefer, kontor og it-personale samt socialrådgivere og socialformidlere. Det brede administrationsmål består både af de overenskomstområder, som
udgør det smalle administrationsmål og af diverse decentrale lederstillinger. Hermed indgår der
flere administrative overenskomstområder i det brede administrationsmål end i det smalle.

Administrationsmål i forhold til hhv. indbyggertal, bruttodriftsudgifter og samlet antal ansatte
I den følgende figur sammenholdes benchmarkkommunernes administrative årsværk for både det
smalle og bredde administrationsmål med kommunernes indbyggertal. Men da administrationsforbruget også afhænger af den kommunale virksomheds størrelse, sættes de administrative årsværk også i forhold til henholdsvis bruttodriftsudgifterne og det samlede antal ansatte i de følgende figurer. Hermed skabes der en række mål for administrationens andel af det samlede aktivitetsniveau i kommunerne.
Figur 10.4 viser antallet af administrative årsværk pr. 1.000 indbygger fordelt på henholdsvis det
smalle og det brede administrationsmål.
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Figur 10.4 Administrative årsværk pr. 1.000 indbygger fordelt på henholdsvis det smalle og det
brede administrationsmål, 2012
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Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 9.46

Det fremgår af figuren, at Gladsaxe Kommune har flest administrative årsværk pr. 1.000 indbygger
både ved det smalle og det brede administrationsmål. Omvendt har Greve Kommune færrest administrative årsværk efter både det smalle og det brede administrationsmål. For begge typer af
administrationsmål har Gladsaxe og Høje-Taastrup kommuner et højere antal administrative årsværk pr. 1.000 indbygger end landsgennemsnittet, mens de øvrige kommuner ligger under.
Antallet af administrative årsværk afhænger også af antallet af institutioner på det specialiserede
socialområde i kommunerne. Eksempelvis overtog Gladsaxe Kommune flere institutioner i forbindelse med amternes nedlæggelse, og kommunen har derfor relativt set flere institutioner end de
øvrige kommuner og dermed også flere administrative årsværk. Gladsaxe Kommune sælger et
stort antal pladser på deres institutioner til andre kommuner.
Kommunernes ressourceforbrug til administration afhænger også af størrelsen på den kommunale
virksomhed. I de følgende to figurer sættes antallet af administrative årsværk derfor i forhold til
henholdsvis benchmarkkommunernes bruttodriftsudgifter og antal ansatte i alt.
Figur 10.5 viser antallet af administrative årsværk opgjort pr. mio. kr. i bruttodriftsudgifter.
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Figur 10.5: Administrative årsværk pr. mio. kr. i bruttodriftsudgifter fordelt på henholdsvis det
smalle og det brede administrationsmål, 2012
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Kilde: Egne beregninger ud fra ECO-nøgletal 2013, tabel 9.46 og Statistikbanken FOLK1 og REGK11.

I figuren fremgår det, at forskellene mellem benchmarkkommunerne udjævnes, når antal administrative årsværk ses i forhold til bruttodriftsudgifter i stedet for indbyggertal. Greve Kommune har
flest administrative årsværk set i forhold til bruttodriftsudgifterne, mens Hillerød Kommune har
færrest, uanset om der ses på det smalle eller det brede administrationsmål. Herudover ligger
Gladsaxe, Greve og Høje-Taastrup kommuner over landsgennemsnittet for det smalle administrationsmål. Ved det brede administrationsmål er det kun Greve Kommune, der ligger over landsgennemsnittet.
Sammenholdt med figur 10.4, hvor antallet af administrative årsværk blev opgjort i forhold til indbyggertallet, så ændres billedet, når de administrative årsværk opgøres i forhold til bruttodriftsudgifterne. Gladsaxe Kommune har ikke længere det højeste forbrug. Dette har i stedet Greve
Kommune, som før lå lavest.
Figur 10.6 viser antallet af administrative årsværk i pct. af antal ansatte i alt.
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Figur 10.6 Administrative årsværk i pct. af ansatte i alt fordelt på henholdsvis det smalle og det
brede administrationsmål, 2012
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Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 9.46

Det fremgår af figuren ovenfor, at Greve Kommune har den største andel administrative årsværk i
procent af ansatte i alt ved det smalle og det brede administrationsmål. Hillerød Kommune har
derimod den laveste andel ved begge typer administrationsmål. Greve Kommune er den eneste af
benchmarkkommunerne, der har en højere andel administrative årsværk end landsgennemsnittet
på begge typer administrationsmål. De øvrige kommuner ligger enten på niveau med eller under
landsgennemsnittet.
Det skal bemærkes, at forholdet mellem administrative årsværk og antal ansatte i alt blandt andet
afhænger af graden af udlicitering i kommunerne, da en høj udliciteringsgrad er ensbetydende
med et lavere antal ansatte i kommunen, og dermed en højere administrationsprocent.
Figur 10.6 viser samme tendens som figur 10.5, hvor antallet af administrative ansatte blev opgjort
pr. mio. kr. i bruttodriftsudgifter. I begge figurer ligger Greve Kommune højest, mens Hillerød
Kommune ligger lavest. Greve Kommune har således både det største antal administrative årsværk pr. mio. kr. bruttodriftsudgifter og det største antal administrative årsværk i procent af alle
ansatte, mens det forholder sig omvendt i Hillerød Kommune.
Fordeling af administrative årsværk
For at se hvor mange administrative årsværk, der ikke bliver medregnet ved regnskabsmetoden,
undersøges det herunder, hvor mange af de administrative årsværk, der konteres uden for hovedkonto 6. Årsværk uden for hovedkonto 6 kaldes i det følgende for decentrale administrative årsværk, selv om de ansatte godt kan være ansat på rådhuset.
Figuren nedenfor viser, hvor stor en andel decentrale administrative årsværk udgør af det samlede
antal administrative årsværk ud fra både det smalle og det brede administrationsmål.
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Figur 10.7: Administrative årsværk på hovedkonto 0-5 i pct. af administrative årsværk i alt fordelt på henholdsvis det smalle og det brede administrationsmål, 2012
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Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 9.46

Ud fra det smalle administrationsmål, hvor der indgår overenskomstområder med omfattende
administrative opgaver, har Greve Kommune den største andel af administrative årsværk, hvis løn
konteres udenfor hovedkonto 6. Når der ses på det brede administrationsmål, hvor overenskomstområder med omfattende administrative opgaver indgår sammen med decentrale ledere, er det
Hillerød Kommune, der har den største andel administrative årsværk udenfor hovedkonto 6.
Uanset om der ses på det smalle eller det brede administrationsmål, ligger Høje-Taastrup Kommune lavest og under landsgennemsnittet, mens de øvrige kommuner ligger på niveau med eller
højere end landsgennemsnittet.
Dette kan afspejle, at Høje-Taastrup har en anden fordeling af decentrale administrationsopgaver,
og/eller at kommunen anvender en anden praksis i kontering af administrativt personale sammenlignet med de øvrige kommuner.
Kommuner, der efter regnskabsmetoden har lave administrationsudgifter, har ofte en større andel
administrativt personale konteret uden for hovedkonto 6 (personalemetoden) og omvendt. Det
kan undersøges om denne sammenhæng eksisterer ved at sammenligne figur 10.1, der viser administrationsudgifter pr. indbygger (regnskabsmetoden), med figur 10.4, hvor antal administrative
årsværk pr. 1.000 indbygger præsenteres (personalemetoden). Det er dog kun i Høje-Taastrup
Kommune, at der ses en klar sammenhæng, da kommunen har de højeste administrationsudgifter
pr. indbygger og den laveste andel administrative årsværk konteret udenfor hovedkonto 6.

10.5 Sammenligning af regnskabsmetoden og personalemetoden
Når kommunernes administrationsforbrug opgøres efter henholdsvis regnskabs- og personalemetoden opnås forskellige resultater. Tabellen herunder sammenfatter hvilke kommuner, der har
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henholdsvis det højeste og laveste administrationsforbrug efter de forskellige metoder og mål, som
er blevet præsenteret i kapitlet.
Tabel 10.3: Administrationsforbrug efter de forskellige metoder og mål
Højeste

Laveste

Regnskabsmetoden
Administrationsudgifter pr. indbygger (R2012)

Høje-Taastrup

Hillerød

Greve

Gladsaxe

Udgiftsniveau ift. beregnet udgiftsbehov (R2012)

Hillerød

Greve

Høje-Taastrup

Gladsaxe

Adm. årsværk pr. 1.000 indbygger

Gladsaxe

Høje-Taastrup

Hillerød

Greve

Adm. årsværk pr. mio. kr. bruttodriftsudgifter

Greve

Gladsaxe

Høje-Taastrup

Hillerød

Adm. årsværk i pct. af ansatte i alt

Greve

Høje-Taastrup

Gladsaxe

Hillerød

Personalemetoden

Det ses af tabellen, at der er en vis tendens til, at kommuner, der har et højt administrationsforbrug
efter regnskabsmetoden har et lavt forbrug efter personalemetoden og omvendt. Eksempelvis har
Gladsaxe Kommune det laveste forbrug efter regnskabsmetoden, men det højeste efter personalemetoden (opgjort i forhold til indbyggertallet). Omvendt har Hillerød Kommune det laveste forbrug ud fra personalemetoden opgjort efter bruttodriftsudgifter og ansatte i alt, men det næsthøjeste ud fra regnskabsmetoden.
Ingen af de to metoder kan i sig selv siges at give et fyldestgørende billede af kommunernes administrationsudgifter, da kommunernes organisering, serviceniveau og udliciteringsgrad mv. også
har en betydning for administrationsudgifterne. En nærmere analyse af de nøgletal, der præsenteres i dette kapitel, bør derfor tage disse forhold med i betragtning.

10.6 Andre forhold
Nedenfor listes en række forhold, der skal tages højde for i fortolkningen af nøgletallene i dette
kapitel.
Regnskabsmetoden (opgørelse af udgifter, som kommunerne afholder på hovedkonto 6)

Ud fra regnskabsmetoden (afsnit 10.3) er administrative opgaver defineret til alene at omfatte administrative opgaver, der regnskabsmæssigt henføres til det kommunale budget- og regnskabssystems hovedkonto 6. Derudover henfører kommunerne regnskabsmæssigt en række udgifter til
hovedkonto 6 af den grund, at udgifterne ikke lader sig henføre til andre hovedkonti i kommunernes kontoplan. Sammenligningen af kommunernes administrationsudgifter påvirkes ligeledes af
forskellig i konteringspraksis. Et eksempel herpå er it-investeringer, der enten konteres som driftsudgifter eller anlægsudgifter og i forskellig grad på hovedkonto 6 eller andre hovedkonti. Regnskabsmetodens væsentligste svaghed er, at den ikke indregner decentralt administrativt personale,
som ifølge konteringsreglerne skal konteres uden for hovedkonto 6.
Fra 2013 trådte en række ændringerne af den kommunale kontoplan i kraft for at rette op på ovennævnte svagheder. Ændringerne medførte en ny funktions- og grupperingsopdeling, hvor det
søges at udskille de decentrale udgifter til administration og ledelse samt udspecificere administrationsudgifterne på hovedkonto 6. Når de første regnskabstal efter de nye regler foreligger
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(regnskab 2013), vil dette datagrundlag formentlig kunne styrke opgørelsen af administrationsudgifterne efter regnskabsmetoden. Erfaringsmæssigt må det dog forventes, at de nye konteringsregler til at starte med vil være implementeret forskelligt fra kommune til kommune.
Kontoplansændringer kan endvidere have medført, at en række administrationsudgifter er blevet
overført mellem hovedkonto 6 og de øvrige hovedkonti mellem regnskab 2012 og budget 2013
eller 2014. I givet fald vil dette have betydning for administrationsudgifterne i efter regnskabsmetoden. Der er ikke korrigeret for dette i kapitlet.
Personalemetoden
Det er ikke muligt at opstille en entydig operationel definition af administration, hverken i forhold
til stillinger eller funktioner, eftersom nogle personalegrupper beskæftiger sig med både administration og andre opgaver. Enhver operationalisering beror på nogle valg, der indebærer en følsomhed overfor såvel den konkrete afgrænsning af stillingskategorier som kommunernes organisering og bogføringspraksis.
Personalemetodens væsentligste svaghed er, at den kun medregner administrative lønudgifter og
således ikke tager højde for andre administrationsudgifter såsom it, varekøb og tjenesteydelser.
Opgørelsesmetoden er endvidere følsom overfor kommunale forskelle mht. udlicitering, brug af
private leverandører og fælleskommunale samarbejder.
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11. Tværgående områder
11.1 Indledning
I dette kapitel sammenlignes tværgående områder, der alle har betydning for kommunernes udgiftsniveauer og den leverede service på de forskellige serviceområder. Kapitlet undersøger de
personalemæssige forhold, sygefravær og løn. Herudover sammenlignes kommunernes konkurrenceudsættelse.

11.2 Sammenfatning og konklusioner
Sygefraværet har betydning for kommunernes udgiftsniveauer og den leverede service, da højt
sygefravær betyder at ansatte medarbejdere er mindre tilstede, og at der typisk er øgede udgifter
til vikarer. Når der ses på sygefraværet i 2012, ligger alle benchmarkkommunerne over landsgennemsnittet på 11,9 fraværsdage om året pr. fuldtidsbeskæftiget. Gladsaxe Kommune har det højeste sygefravær med 13,6 fraværsdage, mens Greve Kommune har det laveste på 12,6 dage. Det
gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. fuldtidsbeskæftiget i benchmarkkommunerne er 13,2
dage.
I perioden 2009 til 2012 er sygefraværet faldet i alle benchmarkkommunerne og på landsplan. Høje-Taastrup Kommune har reduceret sygefraværet mest med 2,8 fraværsdage pr. fuldtidsbeskæftiget. De foreløbige tal for sygefravær for 2013 indikerer, at den faldende tendens i sygefraværet
fortsætter i benchmarkkommunerne. Ud af de seks største personalegrupper i benchmarkkommunerne har akademikerne og kontor- og it-personalet det laveste sygefravær, mens social- og sundhedspersonalet har det højeste sygefravær.
Kommunernes lønniveauer har en direkte sammenhæng med udgiftsniveauerne på de forskellige
områder, der er analyseret i rapporten. Lønniveauet kan også have en betydning for den leverede
service, da det har betydning for kommunernes evne til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Ved sammenligning af den gennemsnitlige månedsløn for det samlede personale i
benchmarkkommunerne fremgår det, at Greve Kommune efterfulgt af Hillerød Kommune har det
højeste lønniveau, mens Gladsaxe og Høje-Taastrup kommuner har det laveste. Greve Kommunes
gennemsnitlige månedsløn ligger ca. 1.365 kr. højere end gennemsnitslønnen i Gladsaxe og HøjeTaastrup kommuner. Den gennemsnitlige månedsløn i alle benchmarkkommuner ligger over
landsgennemsnittet.
Forskellen på benchmarkkommunernes gennemsnitlige lønniveau afspejler i nogen grad forskelle i
sammensætningen af personale. Greve Kommune efterfulgt af Hillerød Kommune har den laveste
andel lavtlønnet personale ud af de seks største personalegrupper og har ligeledes det højeste lønniveau. Modsat har Gladsaxe Kommune efterfulgt af Høje-Taastrup Kommune den højeste andel
lavtlønnet personale ud af de seks største personalegrupper og har det laveste lønniveau.
Lønniveauet i de fire benchmarkkommuner ligger over landsgennemsnittet i alle årene fra 2000 til
2013 og har haft en stigende tendens frem til 2010 med undtagelse af 2008. Fra 2010 og fremefter
har lønniveauet i kommunerne og på landsplan derimod været faldende. Når der ses på udviklingen fra 2012 til 2013, så stiger lønniveauet i Hillerød, Gladsaxe og Greve kommuner over lands-
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gennemsnittet på 0,8 pct., mens Høje-Taastrup Kommune stiger mindre end dette. Hillerød Kommune har haft den største lønstigning på 1,5 pct. for alle ansatte. Når der ses på lønstigningen for
ansatte med samme stilling som året før, ligger de fire benchmarkkommuner på niveau eller lidt
over landsgennemsnittet på 1,8 pct.
Ved at konkurrenceudsætte de kommunale opgaver søges det at opnå et lavere udgiftsniveau
og/eller en bedre kvalitet i de leverede ydelser. Indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU), der
måler graden af konkurrenceudsættelse i kommunerne, har ligget relativt stabil fra 2008 til 2012 i
alle benchmarkkommunerne på nær Hillerød Kommune. I Hillerød Kommune har graden af konkurrenceudsættelse været lavere end de øvrige kommuners i 2009 og højere i 2012. I 2012 udgør
graden af konkurrenceudsættelse i Hillerød Kommune 28,2 pct., mens Høje-Taastrup som den
eneste benchmarkkommune ligger under landsgennemsnittet og har den laveste grad af konkurrenceudsættelse på 24,7 pct.

11.3. Analyse
11.3.1 Sygefravær
Sygefraværet har betydning for kommunernes udgiftsniveauer og den leverede service, da højt
sygefravær betyder, at fastansatte medarbejde er mindre tilstede, og at der typisk er øgede udgifter
til vikarer. Figur 11.1 viser antallet af sygefraværsdage i 2012 for de enkelte benchmarkkommuner.

Antal sygefraværsdage pr. fuldtidsansat

Figur 11.1 Sygefraværsdage pr. fuldtidsbeskæftiget (fraværsdagsværk), 2012
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Kilde: ECO-nøgletal 2013, tabel 1.70
Note: Sygefravær er opgjort i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftigede.

Af figur 11.1 fremgår det, at sygefraværet i de fire benchmarkkommuner ligger over landsgennemsnittet på 11,9 sygefraværsdage om året pr. fuldtidsbeskæftiget. Gladsaxe Kommunes sygefravær på 13,6 dage pr. fuldtidsbeskæftiget er det højeste blandt benchmarkkommunerne, mens Greve Kommunes sygefravær på 12,6 dage er det laveste.
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Benchmarkkommunernes gennemsnitlige antal sygefraværsdage pr. fuldtidsbeskæftiget i 2012 er
13,2 dage.
Figur 11.2 viser udviklingen i antal sygefraværsdage fra 2009 til 2012 for de enkelte benchmarkkommuner.
Figur 11.2 Udvikling i antal sygefraværsdage pr. fuldtidsbeskæftiget (fraværsdagsværk), 20092012
Antal sygefraværsdage pr. fuldtidsansat

17
16
15
14
13
12
11
2009
Gladsaxe

2010
Greve

Hillerød

2011
År
Høje-Taastrup

2012
Landsgennemsnit

Kilde: ECO-nøgletal 2011 tabel 1.72 og 2011-2013, tabel 1.70
Note: Opgjort som fraværsdagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget.

Figur 11.2 viser, at sygefraværet i alle benchmarkkommuner ligger over landsgennemsnittet i perioden 2009 til 2012, og at benchmarkkommunernes sygefravær er faldet i den angivne periode. I
den angivne periode har Høje-Taastrup Kommune oplevet et fald på 17 pct. i antal sygefraværsdage svarende til 2,8 fraværsdage pr. fuldtidsbeskæftiget, hvilket er det største fald blandt benchmarkkommunerne. Modsat har Gladsaxe Kommune oplevet det mindste fald i antal sygefraværsdage på 4 pct. i perioden. Fra 2010 til 2011 har alle kommunerne med undtagelse af Høje-Taastrup
dog oplevet en stigning i antal sygefraværsdage pr. fuldtidsbeskæftiget.
Alle kommuner har stor fokus på at nedbringe sygefraværet, og de foreløbige tal for sygefravær
for 2013 indikerer, at den faldende tendens fortsætter i benchmarkkommunerne.
Figur 11.3 viser antal sygefraværsdage pr. fuldtidsbeskæftiget fordelt på de seks største personalegrupper, der tilsammen udgør mellem 63 og 71 pct. af det samlede personale i de fire benchmarkkommuner.
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Figur 11.3 Sygefraværsdage pr. fuldtidsbeskæftiget (fraværsdagsværk) i 2012 - fordelt på de 6
største personalegrupper
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Kilde: Egne udtræk fra FLD´s database SIRKA
Note: Sygefravær opgjort i dagsværk pr. fuldtidsansat for de seks største personalegrupper. Data er ekskl.
ekstraordinært ansatte og ansatte i fleksjob.

Som det fremgår af figuren ovenfor er der stor variation i antal sygefraværsdage på tværs af personalegrupper og kommunerne imellem. Overordnet set er sygefraværet lavest for akademikere
efterfulgt af kontor- og it-personale samt lærere. Sygefraværet er derimod højest for social- og
sundhedspersonale samt pædagogisk personale. Samme mønster i sygefraværet ses i gennemsnitskommunen.
I fortolkningen af sygefraværet på tværs af personalegrupper skal det bemærkes, at variationen i
sygefraværet kan hænge sammen med alders- og kønssammensætningen af personalet.

11.3.2 Løn – niveau og udvikling
Kommunernes lønniveauer har også en direkte sammenhæng med udgiftsniveauerne, men de kan
også have en betydning for den leverede service, da lønniveauet har betydning for kommunernes
evne til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft
Lønniveau
Figur 11.4 viser den gennemsnitlige månedsløn for det samlede personale i de fire benchmarkkommuner.
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Figur 11.4 Gennemsnitlig månedsløn for det samlede personale (gennemsnit fra oktober 2012 til
september 2013)
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Kilde: Egne udtræk fra FLD’s database SIRKA, fra oktober 2012 til september 2013.
Note: Gennemsnitlig bruttoløn over perioden oktober 2012 til september 2013 - april 2013 er udeladt pga.
lærerlockout i den pågældende måned. Bruttoløn (beregnet som fuldtidsbeskæftiget) inkluderer grundløn,
tillæg og pensioner (inkl. beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd) og er ekskl. ekstraordinært ansatte og
fleksjob.

Figuren viser, at alle benchmarkkommunerne ligger over den landsgennemsnitlige månedsløn på
33.099 kr. Blandt benchmarkkommunerne har Greve Kommune den højeste gennemsnitlige månedsløn, mens Gladsaxe og Høje-Taastrup kommuner har de laveste. Forskellen i gennemsnitslønningerne afspejler i nogen grad forskelle i sammensætningen af personale, som vist i den næste
tabel.
Figur 11.5 viser fordelingen af ansatte på de seks største personalegrupper i de fire benchmarkkommuner. De seks personalegrupper udgør tilsammen mellem 63 og 71 pct. af det samlede antal
ansatte i de fire kommuner.
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Figur 11.5 Fordeling af ansatte på de seks største personalegrupper (gennemsnit fra oktober
2012 til september 2013)
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Kilde: Egne udtræk fra FLD’s. database
Note: Gennemsnitligt antal ansatte fra perioden oktober 2012 til september 2013. April 2013 er udeladt pga.
lærerlockout. Data er ekskl. ekstraordinært ansatte og fleksjob. Ud af de seks største personalegrupper anses
følgende personalegrupper for at være lavtlønnede: ”pædagogisk personale – daginstitutioner/klubber/ skolefritidsordninger”, ”pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter” og ”social- og sundhedspersonale”.

Ovenstående figur viser, at Greve Kommune har den højeste andel akademikere, kontor- og Itpersonale samt næsthøjeste andel lærere. Blandt de seks største personalegrupper anses disse personalegrupper for at være højtlønnede personalegrupper. Ses der på de personalegrupper, der i
denne sammenhæng anses for at være lavtlønnede, så har Hillerød Kommune den højeste andel
lærere og social- og sundhedspersonale, mens Høje-Taastrup Kommune har den højeste andel pædagogisk personale og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter.
Greve Kommune har efterfulgt af Hillerød Kommune den laveste andel ansatte, der er lavtlønnede
ud af de seks største personalegrupper (jf. note under tabel 11.5). I Greve Kommune udgør andelen
af lavtlønnede 52,4 pct., mens den udgør 53,5 pct. i Hillerød Kommune. Med afsæt i de seks største
personalegrupper findes den største andel lavtlønnede i Gladsaxe Kommune efterfulgt af HøjeTaastrup Kommune. I Gladsaxe Kommune er 60,1 pct. af de ansatte lavtlønnede, hvor andelen er
58,6 pct. i Høje-Taastrup Kommune.
Andelen af de tre lavtlønnede personalegrupper (ud af de seks største) har en stærk sammenhæng
til det gennemsnitlige lønniveau i kommunerne. Greve Kommune efterfulgt af Hillerød Kommune
har med de højeste gennemsnitslønninger ligeledes de laveste andele af lavtlønnede. Omvendt har
Høje-Taastrup og Gladsaxe kommuner med de laveste gennemsnitslønninger de højeste andele af
lavtlønnede ud af de seks største personalegrupper.

142

Det kan hermed konstateres, at kommunernes personalesammensætning på baggrund af de seks største
personalegrupper i høj grad er med til at forklare forskellen på kommunernes gennemsnitlige månedsløn.
Det skal dog understreges, at forskelle på tværs af kommunerne i den gennemsnitlige månedsløn ikke siger
noget om lønniveauet i de enkelte personalegrupper, hvilket også fremgår af figur 11.6.

Gennemsnitlig månedsløn, brutto

Figur 11.6 Gennemsnitlig månedsløn fordelt på de seks største personalegrupper og samlet set
(gennemsnit oktober 2012 til september 2013)
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Kilde: Egne udtræk på lønniveau fra FLD’s database SIRKA (oktober 2012 til september 2013)
Note: Bruttoløn (beregnet som fuldtidsbeskæftiget) inkluderer grundløn, tillæg og pensioner (inkl. kunstigt
beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd). Data er ekskl. ekstraordinært ansatte og fleksjob. ”I alt – alle
ansatte” angiver den gennemsnitlige månedsløn for det samlede personale i de respektive kommuner.

Figur 11.6 viser, at der er variation i benchmarkkommunernes lønniveau på tværs af de seks største personalegrupper. Den største variation findes for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, hvor der er en forskel på 2.155 kr. (8,8 pct.) i den gennemsnitlige bruttoløn i Greve Kommune i forhold til Gladsaxe Kommune. Den laveste variation er på 27,2 kr. for lærere, hvor lærere i
Høje-Taastrup Kommune gennemsnitligt har 0,1 pct. højere løn end lærere i Hillerød Kommune.
Variation i benchmarkkommunernes lønniveau i de forskellige personalegrupper kan hænge
sammen med forskelle i anciennitet, personaleomsætning og den faglige sammensætning i personalegrupperne. Forskelle i lønniveauet kan også afspejle forskelle i områdetillæg, da kommunerne
ikke befinder sig i samme gruppe. Fx befinder Hillerød Kommune sig i løngruppe 3, som er en
lavere løngruppe end løngruppe 4, hvor de øvrige benchmarkkommuner befinder sig. Forskellen
på de to løngrupper kan være op til ca. 3.000 kr. årligt afhængig af, hvilket løntrin medarbejderen
befinder sig på.
Lønudvikling
Figur 11.7 viser udviklingen i lønniveauet fra maj 2000 til maj 2013 for alle ansatte. Bemærk at det i
tidligere rapporter har været november-data, der udgjorde datagrundlaget for figuren. På grund af
genetillæg og særlig feriegodtgørelse, som udbetales i maj, er det generelle lønniveau for maj højere end det er for november i et vilkårligt år.
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Figur 11.7 Udvikling i lønniveau fra maj 2000 til maj 2013 for alle ansatte (faste priser opgjort i
2013-prisniveau)
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Kilde: Egne udtræk fra FLD’s database LOPAKS (maj 2000 til maj 2007) og SIRKA (maj 2008 til maj 2013)
Note: Udvikling i bruttoløn (beregnet som fuldtidsbeskæftiget) i 2013-prisniveau inkluderer grundløn, tillæg
og pensioner (inkl. kunstigt beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd efter 2007). Data er ekskl. ekstraordinært ansatte og fleksjob.

Af figur 11.7 ses det, at der er en moderat stigende tendens i lønniveauet fra 2000 til 2006 både i
benchmarkkommunerne og på landsplan. Fra 2007 til 2008 opleves et fald, hvorefter der igen sker
en stigning i den gennemsnitlige bruttoløn frem til 2010. Derefter er der generelt en faldende tendens i lønniveauet. Gennemsnitslønnen i benchmarkkommunerne ligger højre end landsgennemsnittet i hele perioden, men følger nogenlunde udviklingen på landsplan. Greve Kommune har
den højeste gennemsnitsløn i hele perioden på nær i 2008, hvor Hillerød Kommunes gennemsnitsløn overstiger den. Gladsaxe Kommune har det laveste lønniveau indtil 2007, hvorefter Gladsaxe
og Høje-Taastrup kommuner skiftes til at have det laveste lønniveau.
Det skal bemærkes, at kommunernes sammensætning af personale kan være en væsentlig årsag til
forskelle i kommunernes lønniveau. Personaleomsætningens påvirkning på lønniveauet kan ske i
kraft af den udskiftning på arbejdspladsen, der skyldes medarbejdere, som går på pension og erstattes af nyuddannede eller medarbejdere med mere eller mindre erfaring. Nyuddannedes løn vil
ofte være lavere, og deres lønniveau vil derfor trække det samlede gennemsnit ned. Omvendt kan
rekrutteringsvanskeligheder medføre, at nyansatte får en højere løn, men dette antages at have en
mindre effekt samlet set.
Personaleomsætningens betydning for lønudviklingen undersøges nærmere i det efterfølgende.
Dette gøres ved at sammenligne udviklingen i lønniveauet for alle ansatte fra 2012 til 2013 (fordelt
på de seks største personalegrupper) med den samme udvikling for ansatte i samme stilling.
Figur 11.8 viser lønudviklingen fra 2012 til 2013 for alle ansatte fordelt på de seks største personalegrupper i benchmarkkommunerne. 2012 er beregnet som det gennemsnitlige lønniveau for peri-
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oden oktober 2011 til september 2012, og 2013 er beregnet som det gennemsnitlige lønniveau for
perioden oktober 2012 til september 2013.
Figur 11.8 Udvikling i lønniveau for alle ansatte fra 2012 til 2013 fordelt på de seks største personalegrupper og samlet set (løbende priser)
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Kilde: Egne udtræk fra FLD’s database SIRKA (perioderne oktober 2011 til september 2012 og oktober 2012
til september 2013).
Note: Udvikling i bruttoløn (beregnet som fuldtidsbeskæftiget) inkluderer grundløn, tillæg og pensioner
(inkl. beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd). Data er ekskl. ekstraordinært ansatte og fleksjob. ”I alt –
alle ansatte” viser den gennemsnitlige månedsløn for det samlede antal ansatte i de respektive kommuner.
Grupperne ”I alt – alle ansatte” og ”Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.” er ekskl. data fra april 2013 pga.
lærer-lockout i den pågældende måned. Bemærk at november måned har været anvendt som sammenligningsgrundlag i tidligere rapporter.

Det ses i figur 11.8, at Hillerød Kommune har haft den største stigning på 1,5 pct. i lønniveauet for
alle ansatte fra 2012 til 2013. Alle benchmarkkommuner på nær Høje-Taastrup Kommune har oplevet en lønstigning for det samlede personale, der er højere end landsgennemsnittet.
Der opleves en relativ stor variation i lønudviklingen fra 2012 til 2013 på tværs af såvel kommuner
som personalegrupper. Dog er stigningen fra 2012 til 2013 nogenlunde ens i personalegruppen ”
Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.”. Den største variation indenfor personalegrupper ses hos
akademikere og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, hvor der er forskelle på hhv.
2,8 og 2,3 procentpoint. Den største lønstigning er sket for social og sundhedspersonalet i Hillerød
Kommune og udgør 2,7 pct.
En del af lønudviklingen kan som tidligere nævnt skyldes personaleomsætning. For at vise den del
af lønudviklingen, som ikke skyldes personaleomsætning, viser figur 11.9 lønudviklingen fra 2012
til 2013 for ansatte, der var ansat i samme stilling som året før.
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Figur 11.9 Udvikling i lønniveau for ansatte i samme stilling fra 2012 til 2013 fordelt på de seks
største personalegrupper og samlet set (løbende priser)
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Kilde: Egne udtræk fra FLD’s database SIRKA (perioderne oktober 2011 til september 2012 og oktober 2012
til september 2013). Data for ansatte i samme stilling.
Note: Udvikling i bruttoløn (beregnet som fuldtidsbeskæftiget) inkluderer grundløn, tillæg og pensioner
(inkl. kunstigt beregnet pensionsbidrag for tjenestemænd). Data er ekskl. ekstraordinært ansatte og fleksjob.
”I alt – alle ansatte” viser den gennemsnitlige månedsløn for det samlede antal ansatte i de respektive kommuner. Grupperne ”I alt – alle ansatte” og ”Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv.” er ekskl. data fra april
2013 pga. lærer-lockout i den pågældende måned.

Det kan ses af figur 11.9, at variationen i lønstigningerne for ansatte i samme stilling er mindre end
den er for alle ansatte. I ovenstående figur ligger lønstigningen for alle ansatte i samme stilling på
niveau eller over landsgennemsnittet for benchmarkkommunerne. Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter ansat i samme stilling i Hillerød Kommune er den personalegruppe, der har
oplevet den største lønstigning, som udgør 2,9 pct. Den laveste lønstigning er på 1,1 pct. for lærere
ansat i samme stilling i Høje-Taastrup Kommune.
Sammenholdes de seks personalegrupper fra figur 11. 8 med 11.9 ses der en klar tendens til, at
lønstigningen hos ansatte i samme stilling er højere end lønstigningen hos alle ansatte indenfor
samme personalegruppe. Dette indikerer, at personaleomsætningen har en afdæmpende effekt på
lønudviklingen. Det er kun pædagogisk personale i Greve Kommune og social- og sundhedspersonale i Hillerød Kommune, hvor lønstigningen hos ansatte i samme stilling fra 2012 til 2013 er
lavere end lønstigningen for alle ansatte.
Den største lønstigning for alle ansatte i samme stilling er i Gladsaxe Kommune på 2,1 pct. (jf. figur
11.9), mens lønstigningen for det samlede personale i kommunen er på 1 pct. (jf. figur 11.7). Personaleomsætningen i Gladsaxe Kommune fra 2012 til 2013 har således haft en afdæmpende effekt på
lønudviklingen samlet set. Dette er også tilfældet for de øvrige benchmarkkommuner. Den afdæmpende effekt af personaleomsætningen har været kraftigst for Høje-Taastrup Kommune, hvor
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ansatte i samme stilling har opnået en lønstigning på 1,8 pct. (jf. figur 11.9), mens det samlede personale har oplevet en lønstigning på 0,3 pct. (jf. figur 11.8).

11.3.3 Konkurrenceudsættelse
Formålet med at konkurrenceudsætte de kommunale opgaver er at opnå et lavere udgiftsniveau
og/eller en bedre kvalitet i de leverede ydelser. Indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) viser
de faktisk konkurrenceudsatte udgifter i kommunen som en andel af summen af udgifter, det er
muligt at konkurrenceudsætte. Indikatoren er justeret, så der tages højde for, at nogle kommuner
selv varetager opgaver, der har været konkurrenceudsat. Endvidere er indikatoren baseret på
regnskabstal, eftersom budgetoplysninger på en del funktioner ikke opgøres på artsniveau, hvilket
benyttes til opgørelsen af indikatoren.
Definitionen af IKU er anderledes end i tidligere versioner af Nøgletalsrapporten. Da forsyningsområdet er blevet udskilt til selskaber, indgår hovedkonto 1 ikke længere i beregningerne. Endvidere er der tilføjet befordring af elever på hovedkonto 3 og der er sket en tilpasning af trafiktilskuddet til de regionale trafikselskaber.
Figur 11.10 viser udviklingen i kommunernes konkurrenceudsættelse fra 2009 til 2012.
Figur 11.10 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse (IKU = Indikator for Konkurrenceudsættelse), 2009 – 2012
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Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal, 2013
Note: IKU er udledt på baggrund af kommunernes regnskabstal, 2009-2012, samt de enkelte kommuners
indberettede oplysninger over værdien af udbud, hvor kommunen selv har taget opgaven.

Figur 11.10 illustrerer, at indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) har været relativ stabil fra
2009 til 2012 i Gladsaxe, Greve og Høje-Taastrup kommuner. I Hillerød Kommune er IKUprocenten steget markant fra at have ligget under både landsgennemsnittet og de øvrige kommuner i 2009 til at have den største grad af konkurrenceudsættelse (28,2 pct.) i 2012. I 2012 har Høje-
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Taastrup Kommune den laveste grad af konkurrenceudsættelse (24,7 pct.) og ligger som den eneste af benchmarkkommunerne under landsgennemsnittet.
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12. Begreber og definitioner
Nedenfor vises de væsentligste begreber og definitioner som anvendes i rapporten. Herudover er
der kontinuerligt i rapporten forklaret begreber og definitioner i faktaboksene i de enkelte kapitler.
Udgiftsniveau:
Udgifterne til et kommunalt sektorområde eller aktivitetsområde pr. aldersgruppe eller
modtagergruppe. Fx 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 på landsplan har betydning for udgiftsniveauet, men som den enkelte kommune kun i begrænset omfang kan påvirke.
Eksempler på rammebetingelser er fx den sociale struktur, befolkningens
alderssammensætning, uddannelsesniveau og andel uden beskæftigelse. Fx 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.
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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13. Kildefortegnelse
Kapitel 3, Overordnede rammebetingelser og strukturelle forhold
Figurer:
Figur 3.1:
Figur 3.2:
Figur 3.3:
Figur 3.4:
Figur 3.5:
Figur 3.6:
Figur 3.7:
Figur 3.8:
Figur 3.9:
Figur 3.10:

Tabeller:
Tabel 3.1:

ECO-nøgletal 2013, tabel 1.50 og 3.10
ECO-nøgletal 2013, tabel 1.50
ECO-nøgletal 2013, tabel 1.61
Danmarks Statistik FOLK1, opgjort pr. 1. januar 2013, egne beregninger
ECO-nøgletal 2013 tabel 1.60
ECO-nøgletal 2013, tabel 2.40
Danmarks Statistik BOL 101, opgjort pr. 1. januar 2013
ECO-nøgletal 2013, tabel 2.80
ECO-nøgletal 2013, tabel 2.90
ECO-nøgletal 2013 tabel, 3.37. Data for 4. kvartal 2013 stammer fra Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

ECO-nøgletal 2013, tabel 1.50

Kapitel 4, Dagtilbud 0 – 5 år
Figurer
Figur 4.1:
Figur 4.2:
Figur 4.3:
Figur 4.4:
Figur 4.5:
Figur 4.6:
Figur 4.7:
Figur 4.8:
Figur 4.9:
Figur 4.10:
Figur 4.11:

ECO-nøgletal, 2010-2014, tabel 5.10 og 5.11.
ECO-nøgletal, 2010-2014, tabel 5.11.
ECO-nøgletal, 2013, Sociale forhold tabel 2.50, 2.21 og 2.75.
ECO-nøgletal, 2013, tabel 5.16. Efter nedsættelse af forældrebetaling.
Statistikbanken.dk, tabel FOLK 1, Danmarks Statistik.
ECO-nøgletal, 2013, tabel 5.15.
ECO-nøgletal, 2013, tabel 5.18.
Statistikbanken.dk, tabel PAS 22, Danmarks Statistik.
ECO-nøgletal, 2013 tabel 5.17.
ECO-nøgletal, 2013, tabel 5.30.
De enkelte kommuners oplysninger.

Tabeller:
Tabel 4.1:
Tabel 4.2:
Tabel 4.3:
Tabel 4.4:
Tabel 4.5:

ECO-nøgletal, dagtilbud
ECO-nøgletal, 2013, tabel 5.11.
ECO-nøgletal, 2013, tabel 5.14.
Statistikbanken.dk, tabel PAS 11, Danmarks Statistik.
De enkelte kommuners oplysninger.
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Kapitel 5, Skoleområdet 6 – 16 år
Figurer
Figur 5.1:
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:
Figur 5.13:
Figur 5.14:

ECO-nøgletal 2010 - 2014, tabel 6.10 og 6.11
ECO-nøgletal 2010-2014, tabel 6.10 og 6.11
Danmarks Statistik FOLK 1 og FOLK2, ECO-nøgletal 2013, kapitel 2
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