Nøgletalsrapport 2010

En sammenligning af nøgletal for serviceniveau
og ressourceindsats i Gentofte, Gladsaxe, Greve,
Helsingør, Hillerød og Høje‐Taastrup kommuner.

Rapporten er udarbejdet af en tværgående arbejdsgruppe bestående af:
Henrik Blyitgen Christiansen, Gentofte Kommune
Birgitte Ryden, Hillerød Kommune
Anders Nørgård, Greve Kommune
Nikolai Pallisborg, Gladsaxe Kommune
Lis Christiansen, Gladsaxe Kommune
Camilla Taankvist, Høje‐Taastrup Kommune
Christian Iversen, Helsingør Kommune

April 2010

Indholdsfortegnelse
Indledning ................................................................................................................................ 2
Introduktion til nøgletal ......................................................................................................... 3
Resume................................................................................................................................... 5
1. Overordnede rammebetingelser og strukturelle forhold............................................ 11
Ressourcegrundlag og udgiftsbehov .................................................................................... 12
Det socioøkonomiske indeks ............................................................................................... 12
Befolkning............................................................................................................................ 14
Befolkningssammensætningen............................................................................................. 15
Øvrige rammebetingelser..................................................................................................... 16
Uddannelsesniveau............................................................................................................... 18
Antallet af førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere................................................. 19
Konklusion – overordnede rammebetingelser ..................................................................... 20
2. Dagtilbud............................................................................................................................ 21
Udgiftsniveau ....................................................................................................................... 21
Forskelle i rammebetingelser/udgiftsbehov på dagtilbudsområdet ..................................... 22
Udmøntning af udgifts- og serviceniveau............................................................................ 24
Konklusion – dagtilbud........................................................................................................ 34
3. Skoler .................................................................................................................................. 36
Udgiftsniveau ....................................................................................................................... 36
Forskelle i rammebetingelser/udgiftsbehov på skoleområdet.............................................. 37
Udmøntning af udgifts- og serviceniveau............................................................................ 38
Konklusion – skoler ............................................................................................................. 46
4. Sårbare børn og unge........................................................................................................ 48
Udgiftsniveau ....................................................................................................................... 48
Forskelle i rammebetingelser/udgiftsbehov på området sårbare børn og unge ................... 50
Udmøntning af udgifts- og serviceniveau............................................................................ 51
Konklusion – sårbare børn og unge ..................................................................................... 59
5. Ældreområdet.................................................................................................................... 61
Udgiftsniveau ....................................................................................................................... 62
Forskelle i rammebetingelser/udgiftsbehov på ældreområdet ............................................. 62
Udmøntning af udgifts- og serviceniveau............................................................................ 63
Konklusion - ældreområdet.................................................................................................. 69
6. Overførselsområdet ......................................................................................................... 71
7. Øvrige Sociale områder………………………………………………………………….80
8. Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. ............................................................................... 83
9. Vejvæsen, natur og miljø.................................................................................................. 87
10. Administration ................................................................................................................ 90
Konklusion - administration................................................................................................. 96
11. Tværgående områder – Personale og sygefravær…………………………………...97
Konklusion - personale og sygefravær………………………………………………..........99
12. Begreber og definitioner............................................................................................... 100
13. Kildefortegnelse ............................................................................................................ 102
14. Bilag 1…………………………………………………………………………………...105

1

Indledning
Formålet med nøgletalsrapporten er at give den politiske ledelse i benchmark kommunerne
et overblik over den enkelte kommunes udgifts‐ og serviceniveau på de store fagområder.
Nøgletalsrapporten er udarbejdet som led i ”benchmarking”‐samarbejdet mellem Gentofte,
Gladsaxe, Greve, Helsingør, Hillerød og Høje‐Taastrup kommuner.
Rapporten beskriver på en mere dækkende og fyldestgørende måde udgifts‐ og serviceni‐
veauet på udvalgte områder: ”Dagtilbudsområdet”, ”Folkeskolen”, ”Sårbare Børn og Unge”
samt ”Ældreområdet”.
Kapitel 1 handler om de helt overordnede forskelle i kommunernes rammebetingelser, dvs.
forhold der har betydning for kommunens samlede udgiftsniveau uanset valg af serviceni‐
veau, samt forskelle i kommunernes muligheder for at finansiere udgifterne.
Kapitel 2 til 5 omfatter de fire udvalgte områder, mens kapitel 6 til 10 indeholder en opdate‐
ring af de øvrige områder fra tidligere år. Kapitel 10 som dækker administrationsområdet
indeholder også benchmarking på baggrund af administrationsmål. Kapitel 11 ”Tværgående
områder – Personale og sygefravær” er en nyhed i forhold til tidligere år og dækker således
seneste nøgletal mht. personaleomsætning og sygefravær på et overordnet niveau.
I kapitel 12 beskrives en række begreber og definitioner og i kapitel 13 findes en fortegnelse
over de anvendte datakilder.
Metodeudviklingen er sket i den tværgående arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra
de seks kommuner.
Sigtet er at kvalitetsudvikle nøgletallene, så de i højere grad kan bruges som værktøj til at
vurdere serviceniveau og forskelle i den måde ressourcerne prioriteres og anvendes i de en‐
kelte kommuner.
Formålet med at vurdere serviceniveauet er at undersøge, om et højt udgiftsniveau er udtryk
for et højt serviceniveau eller blot er udtryk for et højt udgiftsbehov eller andet, der medfører
et højt udgiftsniveau fx gennem valg af arbejdstilrettelæggelse. Et højt udgiftsniveau pr. elev
på folkeskoleområdet kan fx skyldes:
•
•

En lav klassekoefficient (højt serviceniveau)
Undervisning af mange tosprogede (højt udgiftsbehov)

Formålet er også at afdække sammenhængen mellem udgifter pr. modtager og de politiske
prioriteringer – fx sammenhængen mellem udgiften pr. modtager og lønniveau samt til‐
budssammensætning. Som eksempel på forskelle i tilbudssammensætning, der har betyd‐
ning for udgifterne kan nævnes dagtilbudsområdet. Her er fordelingen af pladser i aldersin‐
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tegrerede ordninger og mere specialiserede tilbud som børnehaver og vuggestuer mv. for‐
skellig i de seks kommuner.
Kapitlerne er delt i to afsnit. Det første handler om kommunens udgiftsniveau, mens det
andet belyser forskelle i prioriteringen af ressourcerne og indikatorer for serviceniveauet.
Datagrundlag – offentligt tilgængelige nøgletal
Der er lagt vægt på at bruge offentligt tilgængelige nøgletal, og at nøgletallene så vidt muligt
afspejler reelle forskelle i udgifts‐ og serviceniveauet. Fx er forskelle i konteringspraksis ofte
årsag til at sammenligning af udgifterne ikke fuldt ud afspejler forskellene i udgiftsniveau.
Et andet eksempel er lønomkostningerne, som er påvirket af den enkelte kommunes place‐
ring i stedtillægsområderne. Disse forskelle er fremhævet, hvor det har særlig betydning.
Der er dermed knyttet en række betingelser til fortolkning af forskelle i serviceniveau baseret
på nøgletal. Derfor er kapitlerne med de nye nøgletal suppleret med et afsnit, som beskriver
de forhold, der bør tages højde for ved fortolkning af nøgletallene.
Tallene er primært baseret på opgørelser for 2007, 2008 og 2009 som kommunerne har indbe‐
rettet til, fx Danmarks Statistik og KL. Det har dog ikke været muligt at fremskaffe 2008‐tal i
alle tilfælde. Blandt andet foreligger der ved rapportens færdiggørelse endnu ikke en opda‐
teret Ressourcelup vedr. 2008 på alle områder fra KL. Derfor anvendes i disse få tilfælde
2007‐tal.
Prisniveauer
I rapporten anvendes som udgangspunkt prisniveauet for det seneste forelæggende år. Der
hvor regnskabstal for 2008 alene er datagrundlag anvendes 2008 prisniveau, mens der i figu‐
rer/tabeller, hvor budgettal 2010 anvendes, er fremskrevet til 2010 niveau. Til fremskrivnin‐
gen er KL’s fremskrivningsprocenter fra september 2009 anvendt.
Budgettal
I årets rapport anvendes der budgettal for 2009 og 2010 til illustration af udviklingen i kom‐
munernes udgiftsniveauer. Anvendelsen af budgettal sker for at øge aktualiteten af nøgle‐
talsrapporten. Ved brug af budgettal anvendes de nyeste/seneste tal for kommunerne og
man får herved et mere opdateret billede af situationen i de enkelte kommuner.
Der er dog en vis usikkerhed forbundet med anvendelse af budgettal og derfor skal tallene
fortolkes med forsigtighed. Erfaringsmæssigt er der i kommunerne tendens til, at regnskabs‐
tallene ligger over budgettallene. En sammenligning mellem budget‐ og regnskabstal kan
derfor være misvisende, idet et budgetteret fald i udgifterne ikke nødvendigvis ender med at
blive det reelle billede på området.
Introduktion til nøgletal
I mange sammenhænge sættes lighedstegn mellem udgifter og serviceniveau. Kommunernes
udgiftsniveau er imidlertid ikke en fuldt ud dækkende betegnelse for serviceniveauet, fordi
kommunernes strukturelle forhold er forskellige. Kommunerne har med andre ord forskelli‐
ge betingelser for at realisere politisk fastsatte målsætninger. Udgiftsniveauet i kommunerne
bliver derfor set i forhold til de såkaldte rammebetingelser, politisk fastsatte rammer, et be‐

3

regnet udgiftsbehov og det gennemsnitlige udgiftsniveau på landsplan. Dette er illustreret i
figuren.

Figur 1

Rammebetingelser
Gennemsnitligt
udgiftsniveau
Udgiftsniveau
Beregnet
udgiftsbehov
Politisk fastsatte
rammer
Kilde: egen udarbejdelse

Beregnet udgiftsniveau
For at vurdere udgiftsniveauet på de udvalgte sektorområder, sammenlignes udgifterne
med et beregnet udgiftsbehov, som afspejler det gennemsnitlige udgiftsniveau i kommuner
med tilsvarende rammebetingelser – eller udgiftsbehov. Hvis en kommunes udgifter er stør‐
re end det beregnede udgiftsniveau indikerer tallene, at kommunen kan have et højere ser‐
viceniveau.
Det skal understreges, at der er knyttet en vis usikkerhed til fortolkning af et sådan udgifts‐
baseret mål for serviceniveau. Usikkerheden er særligt knyttet til, at der ikke tages højde for
forskelle i produktiviteten. Et højt udgiftsniveau i forhold til det beregnede udgiftsniveau
behøver ikke at betyde at serviceniveauet er højt. Det kan også betyde at der ”produceres”
færre ydelser for de samme penge i forhold til gennemsnitskommunen.
For at belyse serviceniveauet ses der for det første nærmere på en række rammebetingelser,
der har betydning for udgiftsniveauet på sektorområdet. For det andet er der udvalgt nogle
indikatorer for serviceniveauet på de enkelte områder. Det er fx åbningstid i daginstitutio‐
ner.

Rammebetingelser
Rammebetingelserne er de strukturelle forhold, som påvirker udgiftsniveauet, men som det
kommunalpolitisk ikke direkte er muligt at påvirke. Fx vil en høj andel af ældre borgere
medføre øgede udgifter til ældreomsorg. Det kan imidlertid også være sociale forhold, som
gør, 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
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kommunernes udgiftsniveau anvendes som grundlag for fortolkning af forskelle i serviceni‐
veau.
Udfordringen er at identificere de forhold, der har størst betydning for forskelle i udgiftsni‐
veauerne på de enkelte sektorområder. De kriterier (forhold), der anvendes som rammebe‐
tingelser på de enkelte sektorområder er udvalgt på grundlag af analyser fortaget af bl.a. KL
og Indenrigs‐ og Sundhedsministeriet. Analyserne viser de kriterier der erfaringsmæssigt har
størst betydning for udgiftsniveauerne. På fx folkeskoleområdet er ”andel børn af enlige for‐
sørgere”, ”andel elever i folkeskolen der modtager specialundervisning”, ”andel tosprogede
elever i folkeskolen” og ”indbyggertallet” udvalgt som de rammebetingelser, der har størst
betydning for udgifterne på området.
Det er ikke alle kriterier, der har samme betydning for udgiftsniveauet. En stigning i ”andel
børn af enlige forsørgere” på 1 pct. skal, når der ses på folkeskoleområdet, indgår ikke med
samme virkning i beregningen af udgiftsniveauet, som en tilsvarende stigning i ”andel to‐
sprogede elever”.

Resume
Der er betydelige forskelle mellem det faktiske udgiftsniveau og det beregnede udgiftsbehov
pr. (potentiel) modtager. Særligt på daginstitutionsområdet er der betydelig variation mel‐
lem de faktiske udgifter og det beregnede udgiftsbehov. I Høje‐Taastrup Kommune er de
faktiske udgifter pr. 0‐10 årig i 2008 over 12.000 kr. større end det beregnede udgiftsbehov.
Udgiftsniveauet er dermed højere end i kommuner med tilsvarende rammebetingelser – eller
udgiftsbehov.
Generelt er udgiftsniveauet i Høje‐Taastrup Kommune på de fire sektorområder højere end i
kommuner med tilsvarende rammebetingelser. For de øvrige kommuner er udgiftsniveauet
enten større eller mindre end i sammenlignelige kommuner afhængigt af hvilket område, der
ses på.
Det skal nævnes, at de beløbsmæssige forskelle i forhold til det beregnede udgiftsniveau
naturligvis ikke skal tages som et præcist udtryk for mer‐ eller mindreudgifter i forhold til
sammenlignelige kommuner. Det skyldes primært usikkerhed knyttet til beregning af ud‐
giftsbehov, bl.a. fordi der ikke kan tages højde for rammebetingelser, som ikke kan afdækkes
via tilgængelige data.

Ressourceanvendelsen
For at få et bredere billede af serviceniveauet er nøgletallene udbygget med et afsnit, som –
med udgangspunkt i en opgørelse af udgiften pr. modtager – belyser forskelle i prioriterin‐
gerne af ressourcerne, det vil sige hvordan ressourcerne anvendes.
Nøgletallene er i nogle tilfælde baseret på beregninger, som ikke nødvendigvis helt præcist
afspejler de faktuelle forhold i kommunerne. Det skyldes bl.a., at der er knyttet en vis usik‐
kerhed til præcisionen i de tal, som anvendes i beregningerne. Tallene kan derfor kun bruges
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til i meget bred forstand, at illustrere sammenhængen mellem politiske prioriteringer og de
udgiftsmæssige konsekvenserne (pr. modtager).
Nedenfor skitseres hovedtrækkene i de konklusioner, som kan udledes af nøgletallene.

Dagtilbud
Udviklingen fra budget 2009 til 2010 viser faldende udgifter i Gentofte, Hillerød og Høje‐
Taastrup kommuner mens der er stigende udgifter i Gladsaxe, Greve og Helsingør kommu‐
ner og hele landet set under et.
Det beregnede udgiftsbehov ligger for alle seks kommune over landsgennemsnittet. Gladsa‐
xe, Helsingør og Høje‐Taastrup kommuner har i regnskab 2008 højere udgifter til dagtil‐
budsområdet end det beregnede udgiftsbehov umiddelbart indikerer, mens de øvrige 3
kommuner – Gentofte, Greve og Hillerød har lavere udgifter, end det beregnede udgiftsbe‐
hov tilsiger.
Institutionernes størrelse, målt i antal børn pr. institution, varierer relativt meget i bench‐
markkommunerne. Det er imidlertid ikke samme kommune, som ligger højt i alle fire institu‐
tionskategorier. På vuggestueområdet er antal pladser nogenlunde ens, mens Greve, Helsin‐
gør og Gentofte kommuner har flest indskrevne børn pr. institution i henholdsvis børneha‐
ver, integrerede og på SFO.
Personalenormeringen er lavest i Gentofte og Greve kommuner, mens Høje‐Taastrup har
den højeste.
Den gennemsnitlige løn til det pædagogiske personale viser, at Helsingør og Hillerød kom‐
muner har den største gennemsnitlige løn på trods af, at de ligger i den lavere løngruppe 3 i
modsætning til de øvrige benchmarkkommuner, som ligger i den højere løngruppe 4.
Det skal dog understreges, at forskelle i gennemsnitslønninger ikke nødvendigvis stiger no‐
get om lønniveauet i de enkelte faggrupper. Gennemsnitslønningerne vil også afspejle for‐
skelle i personalesammensætningen. En mindre andel af uddannet personale (dvs. flere ikke‐
uddannede) vil alt andet lige give lavere gennemsnitslønninger. De to kommuner med de
laveste gennemsnitslønninger, Greve og Høje‐Taastrup, ses da også at have en mindre andel
af pædagoguddannet personale end de øvrige kommuner.

Skoler
Der er stor forskel på udgiftsniveauet på skoleområdet i de seks kommuner. Udgiften pr. 6‐
16‐årige varierer fra ca. 50.900 kr. for Gentofte Kommune til ca. 70.700 kr. i Høje‐Taastrup
Kommune (regnskab 2008).
Der er flere forhold, der ligger til grund for kommunernes skoleudgifter. Udgiften pr. 6‐16‐
årig skal således bl.a. ses i sammenhæng med undervisningsandelen. Derudover har også
antallet af elever pr. lærer betydning for enhedsudgiften. En anden forklaring på variationen
i antal elever pr. lærer er antallet af specialklasseelever. Da specialklasser består af forholds‐
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vis få elever vil en høj andel af specialklasseelever naturligt betyde en lavere elev/lærer ratio.
Høje‐Taastrup kommune har netop en høj andel af specialklasseelever.
Derudover har også klassekvotient betydning for kommunens samlede skoleudgift. En høj
klassekvotient vil alt andet lige betyde lave skoleudgifter. Hovedparten af sammenlignings‐
kommunerne har en højere gennemsnitlig klassekvotient end landsgennemsnittet. Den høje‐
ste klassekvotient ses i Gentofte Kommune. Hillerød Kommune ligger derimod under den
gennemsnitlige klassestørrelse på landsplan.
Endelig har skolestørrelsen betydning for udgiftsniveauet, da mindre skoler som regel er
mere udgiftskrævende end store skoler. Høje‐Taastrup Kommune er den eneste kommune,
som har en skolestørrelse, der er under landsgennemsnittet på 364 elever pr skole. Høje‐
Taastrup Kommune har i gennemsnit 334 elever pr. skole. De øvrige sammenlignings‐
kommuner har alle skolestørrelser, som er over landsgennemsnittet. Gentofte Kommune er
den kommune, som afviger mest med 81,6 % over landsgennemsnittet og har 661 elever pr.
skole.
Høje‐Taastrup Kommune har det højeste udgiftsniveau blandt de seks kommuner, og kom‐
munens udgifter ligger væsentligt over det beregnede udgiftsbehov. Forklaringen herpå skal
søges i flere forhold: Høje‐Taastrup Kommune har en høj andel af tosprogede elever, en høj
andel af elever i specialklasser, en lavere gennemsnitlig undervisningstid pr. lærer og færre
elever pr. lærer end de øvrige kommuner. Derudover har kommunen en forholdsvis lav
klassekvotient.
Gentofte kommune har det laveste udgiftsniveau, og ligger desuden også under det bereg‐
nede udgiftsbehov. Kommunen skiller sig på flere parametre ud. Bl.a. har Gentofte store sko‐
ler sammenlignet med de øvrige seks kommuner og landsgennemsnittet, og kommunen har
en forholdsvis høj elev/lærer‐ ratio.
Greve Kommune og Helsingør Kommune har også begge lavere udgiftsniveau end det be‐
regnede udgiftsbehov tilsiger. Greve Kommune placerer sig på mange parametre lige om‐
kring landsgennemsnittet, mens Helsingør Kommune har en højere elev/lærer ratio samt
højere klassekvotient end landsgennemsnittet.
Gladsaxe Kommune og Hillerød Kommunes udgifter på skoleområdet ligger over kommu‐
nens beregnede udgiftsbehov. For Gladsaxe Kommune skyldes dette primært en lav
elev/lærer‐ratio, mens det for Hillerød Kommune umiddelbart må tilskrives at kommunen
har en lavere klassekvotient end landsgennemsnittet.

Sårbare Børn og Unge
Det beregnede udgiftsbehov er for Hillerød og Høje‐Taastrup kommuner større end lands‐
gennemsnittet, mens det er mindre end landsgennemsnittet i Gentofte, Gladsaxe, Greve og
Helsingør kommuner. Om det beregnede udgiftsbehov i kommunerne er større eller mindre
end landsgennemsnittet afhænger primært af, om den sociale tyngde er større eller mindre
end landsgennemsnittet, men kommunernes indbyggertal spiller også en rolle.
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Herudover skal bemærkes, at Gentofte og Gladsaxe kommuner har overtaget relativt mange
”kan”‐institutioner hvilket spiller ind som en forklaring på den relative store forskel mellem
beregnet udgiftsbehov og udgiftsniveau (ikke korrigeret for de takstfinansierede institutio‐
ner) disse to kommuner
Udgifterne i regnskab 2007 varierer på anbringelsesområdet fra ca. 8.900 kr. pr. 0‐18‐årig i
Høje‐Taastrup Kommune til ca. 1.000 kr. pr. 0‐18‐årig i Gentofte Kommune, medens gen‐
nemsnittet for de seks kommuner er på 4.500 kr. pr. 0‐18‐årig.
Disse forskelle hænger bl.a. sammen med forskelle i anbringelsesfrekvensen, hvor den er
lavest i Gentofte Kommune og højest i Høje‐Taastrup Kommune. Tilbudssammensætningen
på anbringelsesområdet har også stor indflydelse på udgifterne. Fx er anvendelseshyppig‐
heden af de dyreste tilbud (opholdssteder og døgninstitutioner) lavest i Hillerød Kommune
og højest i Høje‐Taastrup Kommune.
På forebyggelsesområdet varierer udgifterne i regnskab 2007 fra ca. 2.100 kr. pr. 0‐18‐årig i
Gentofte Kommune til ca. 3.900 kr. pr. 0‐18‐årig i Hillerød Kommune, mens gennemsnittet
for de seks kommuner er på ca. 2.700 kr. pr. 0‐18‐årig. Også her kan forskellen i nogen ud‐
strækning tilskrives forskelle i forebyggelsesfrekvensen, idet antal foranstaltninger pr. 1.000
0‐18‐årig er lavest i Gentofte Kommune og højest i Hillerød Kommune.
Forskelle i brugen af de enkelte tilbud inden for området har også betydning for udgifterne.
Som eksempel kan nævnes, at i Helsingør Kommune visiteres til det dyreste tilbud, nemlig
aflastningsophold, med den laveste frekvens, mens Hillerød Kommune anvender dette til‐
bud hyppigst
Udgiftsniveauet på området for sårbare børn og unge afhænger i høj grad af de kommunale
målsætninger og politikker, fordi det danner grundlag for indsatsen og visitationen på om‐
rådet.

Ældreområdet
Landsgennemsnittet for udgifter til tilbud til ældre (67+‐årige) er steget med godt 9 % fra
regnskab 2006 til budget 2010. Landsgennemsnittet for budget 2010 er på 62.812 kr. pr. 67‐
årig og derover. Gentofte Kommune og Greve Kommune har de henholdsvis højeste og lave‐
ste udgifter i 2010 på 84.911 kr. og 55.637 pr. 67+‐årig.
Udgiftsniveauet pr. 67+‐årig i 2008 er større end det beregnede udgiftsbehov i alle bench‐
markkommunerne bortset fra Helsingør kommune, hvorfor kommunerne generelt bruger
flere penge på ældreområdet end udgiftsbehovet umiddelbart indikerer. Gentofte‐ og Glad‐
saxe Kommunes beregnede udgiftsbehov er væsentligt større end landsgennemsnittet. Det
skyldes bl.a. en høj andel af enlige ældre, og at der er en relativ høj aldersbetinget pleje‐
hjemshyppighed.
Udgifterne afhænger bl.a. af dækningsgraden, det vil sige andelen af modtagere pr. alders‐
gruppe, og af hvor mange ydelser, som i gennemsnit leveres til den enkelte modtager. Hertil
kommer forskelle i produktiviteten.
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Hillerød Kommune visiterer generelt det laveste antal timer pr. uge til hjemmehjælp for så‐
vel 67‐79‐årige som 80+‐årige på henholdsvis 2,8 og 2,5 timer. Gentofte Kommune visiterer
det højeste antal timer til 67‐79‐årige, nemlig 4,4 timer. For aldersgruppen 80+‐årige visiterer
Greve det højeste antal timer, nemlig 5,1 timer.
Greve Kommune har de højeste dækningsgrader for såvel hjemmepleje som ældre‐ og pleje‐
boliger i 2009, bortset fra hjemmepleje til 67‐79‐årige. Høje Taastrups dækningsgrader hører
også til blandt de højeste på hjemmeplejeområdet for såvel 65‐79‐årige samt 80+‐årige. Hille‐
rød kommune har de laveste dækningsgrader for såvel hjemmepleje som for ældre‐ og pleje‐
boliger for begge aldersgrupper i 2009.
Generelt hjælper kommunerne primært borgerne i eget hjem frem for i ældre‐ eller plejebo‐
lig, hvad angår såvel 67‐79‐årige som 80+‐årige.
Hillerød Kommune har de højeste timepriser på personlig pleje. Timepriserne er mindst i
Gentofte Kommune for personlig pleje på hverdage og lavest i Høje Taastrup for personlig
pleje i øvrig tid.

Øvrige områder
Kapitel 6 Overførselsområdet
I kapitel 6 Overførselsområdet, sammenlignes primært udgiftsniveauer i de seks kommuner.
Først overførselsområdet i alt. derefter kontanthjælp, arbejdsmarkedsforanstaltninger, syge‐
dagpenge, førtidspension, revalidering, fleks og ledighedsydelser. Udgiftsniveauet total pr.
18‐64 årige ligger højest i Helsingør og Høje‐Taastrup kommuner, som også er samme ni‐
veau som hele landet. Gentofte Kommune har det klart laveste udgiftsniveau, og adskiller
sig markant fra sammenligningskommunerne. Helsingør Kommune har flest borgere på
overførselsindkomster.
Kapitel 7 Øvrige sociale områder
På de øvrige sociale områder nøgletalsrapporten omfatter, sammenlignes primært udgiftsni‐
veauer i de seks kommuner.
Ses på udgiftsniveauet til Sundhedspleje og tandpleje, er der stor forskel på sammenlig‐
ningskommunerne. Fra regnskab 2008 er udgifterne mindre end landsgennemsnittet i Gen‐
tofte, Gladsaxe og Hillerød kommuner og på niveau, eller større end, landsgennemsnittet i
de øvrige kommuner
Høje‐Taastrup og Helsingør kommuner ligger over landsgennemsnittet for regnskab 2008 og
budget 2009 og 2010, mens de øvrige kommuner ligger på niveau eller under, når netto‐
driftsudgifterne til tilbud til voksne med særlige behov i kr. pr. 18+ årige sammenlignes.
Udgifterne til personlige tillæg pr. pensionist varierer en del mellem kommunerne. Mens
udgifterne i Helsingør og Høje‐Taastrup kommuner er betydeligt større end landsgennem‐
snittet, er udgifterne mindre end landsgennemsnittet i de øvrige kommuner.
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Kapitel 8 Fritid, biblioteksvæsen, fritid og kultur m.v.
Ses på fritid, bibliotek og kultur har Høje‐Taastrup, Helsingør, Gentofte og Gladsaxe kom‐
muner det højeste udgiftsniveau i regnskab 2008 og budget 2009 og 2010 blandt sammenlig‐
ningskommunerne. Ses der nærmere på de forskellige aktivitetsområder er det meget for‐
skelligt, hvilken kommune der har det højeste udgiftsniveau pr. indbygger.
Kapitel 9 vejvæsen, natur og miljø
Ses på udgifterne til vejvæsen i de seks kommuner, er det tydeligt at der er stor forskel mel‐
lem sammenligningskommunerne. Dertil kommer, at der er forholdsvis store udsving i ud‐
gifterne mellem årene. Alle seks kommuner har et udgiftsniveau, der ligger væsentligt over
gennemsnittet for hele landet.
På områderne natur og miljøbeskyttelse har Høje‐Taastrup Kommune det højeste udgiftsni‐
veau, og på grønne områder og naturpladser har Gladsaxe Kommune det højeste udgiftsni‐
veau. På begge områder har Greve Kommune det laveste udgiftsniveau.
Administration
Kommunernes udgifter til administration kan opgøres efter forskellige metoder. Når kom‐
munerne sammenlignes på baggrund af udgifter afholdt på hovedkonto 6, så har Gentofte
Kommune de laveste administrationsudgifter pr. indbygger i hele perioden fra regnskab
2006 til budget 2010. Høje Taastrup har det højeste niveau i regnskab 2008 og budget 2010,
mens Hillerød, der ligger højt i regnskabsårene 2006 ‐ 2008, budgetterer med et betydeligt
fald i administrationsudgifterne i 2009 og 2010.
Når kommunerne sammenlignes på baggrund af ”administrationsmål”, hvor konterings‐
praksis ikke har samme betydning, kan det konkluderes, at Helsingør og Høje‐Taastrup
kommuner har de højeste antal årsværk pr. indbygger i 2009, mens Greve Kommune har det
laveste antal årsværk pr. indbygger. Når antallet af administrationsårsværk forholdes til
kommunernes samlede bruttodriftsudgifter, så ligger Høje‐Tåstrup Kommune højest, og
Greve Kommune ligger stadig lavest. Forskellene mellem kommunerne udjævnes dog i for‐
hold til opgørelsen pr. indbygger.
Tværgående områder – Personaleomsætning og sygefravær
Når kommunernes personaleomsætning sammenlignes, så skiller Helsingør Kommune sig
ud med både den laveste tilgangsfrekvens og den laveste afgangsfrekvens, der begge ligger
noget under landsgennemsnittet. Gentofte og Gladsaxe kommuner har de højeste til‐ og af‐
gangsfrekvenser og ligger noget over landsgennemsnittet. Hillerød Kommune har som den
eneste af sammenligningskommunerne en højere afgangsfrekvens end tilgangsfrekvens.
Hvad angår fravær, så har Helsingør Kommune det laveste fraværsniveau med ca. 13 fra‐
værsdage pr. ansat i 2008. Gentofte, Gladsaxe, Greve og Hillerød kommuner ligger nogen‐
lunde på niveau med ca. 14 fraværsdage pr. ansat, hvilket er lidt over landsgennemsnittet.
Høje Taastrup Kommune har med ca. 17 fraværsdage pr. ansat det højeste niveau og ligger
noget over de øvrige sammenligningskommuner og landsgennemsnittet.
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1. Overordnede rammebetingelser og strukturelle forhold
Der er forskel på kommunernes mulighed for at realisere nogle givne politisk fastsatte mål‐
sætninger, fordi kommunernes sociale struktur og strukturelle forhold (overordnede ram‐
mebetingelser) er forskellige. Det er imidlertid ikke tilstrækkelig at se på rammebetingelser‐
ne på et enkelt sektorområde. Et højt udgiftsbehov på fx skoleområdet betyder ikke nødven‐
digvis, at kommunen har et højt udgiftsbehov på ældreområdet.
Man skal derfor se på kommunernes overordnede rammebetingelser, når forskelle i kom‐
munernes mulighed for at realisere nogle givne målsætninger skal belyses. Muligheden for
at realisere målsætninger afhænger også af evnen til at tilvejebringe tilstrækkelig finansie‐
ring. Rammebetingelserne omfatter i denne sammenhæng derfor også ressourcegrundlaget.
Ressourcegrundlaget beskriver kommunernes økonomiske muligheder. Ressourcegrundla‐
get består af flere elementer. Udgangspunktet er kommunernes udskrivningsgrundlags‐
grundlag pr. indbygger tillagt en procentandel af grundværdierne i kommunen. Kommu‐
nerne har dog andre indtægtskilder. Derfor indregnes en række øvrige indtægter i ressour‐
cegrundlaget. Der korrigeres for generelle tilskud, kommunale bidrag til regioner, selskabs‐
skatter, øvrige skatter samt for netto rente‐ og afragsindtægter. Kommunens finansierings‐
muligheder begrænses af tilbagebetaling af gæld. Derfor skal der også tages højde for for‐
skelle i kommunernes gældsafvikling.
Det således beregnede ressourcegrundlag er med andre ord udtryk for evnen til via skatter,
statstilskud, udligning og korrektion for gældsafvikling at finansiere et givet udgiftsniveau.
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Ressourcegrundlag og udgiftsbehov
Figur 1.1 viser i indekstal et samlet mål for udgiftsbehovet og et mål for ressourcegrundlaget
for hver af sammenligningskommunerne. Udgiftsbehovet er et udtryk for en kommunes
rammebetingelser i form af alderssammensætning og social struktur mm., og ressource‐
grundlaget er et mål for finansieringsmulighederne i form af beskatningsgrundlag samt ud‐
ligning og tilskud mv. uden hensyntagen til udskrivningsprocenten.
Figur 1.1 Samlet mål for udgiftsbehovet og ressourcegrundlaget pr. indbygger
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Kilde: ECO‐nøgletal 2009, tabel 1.50, 3.10

Ressourcegrundlaget er på niveau eller større end landsgennemsnittet i alle seks kommuner.
Det tyder på, at muligheden for at finansiere et givet serviceniveau er større end eller lig med
en gennemsnitskommune. På den anden side er udgiftsbehovet højere end landsgennemsnit‐
tet i Gladsaxe, Helsingør og Høje‐Tåstrup. Disse kommuners rammebetingelser betyder alt‐
så, at det kræver flere ressourcer at opnå et givent serviceniveau end i en gennemsnitskom‐
mune.
Gentofte Kommune får reduceret sit bloktilskud fra staten, som følge af afståelse af energi‐
virkomheden NESA (reduktionen er på 205 mio. kr. i Budget 2009). Imidlertid får kommu‐
nen frigivet et tilsvarende beløb fra deponering til kommunekassen. Hvis der tages hensyn
til dette er kommunens ressourcegrundlag pr. indbygger 11.785 kr. højere end angivet i figu‐
ren dvs. indeks 106,8 stiger til 112,9.

Det socioøkonomiske indeks
Udgiftsbehovet i figur 1.1 indgår i beregningen af tilskud og udligning til kommunerne, og
det baseres bl.a. på Indenrigs‐ og Sundhedsministeriets socioøkonomiske indeks. Størrelsen
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af det samlede udgiftsbehov afhænger derfor af de rammebetingelser, der indgår i beregnin‐
gen af det socioøkonomiske indeks. Figur 1.2. viser de fire rammebetingelser, som vægter
mest i beregningen.
Figur 1.2 Vigtigste rammebetingelser i det socioøkonomiske indeks
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Kilde: ECO‐nøgletal 2009 Tabel. 1.50. Indeks 100=landsgennemsnit (GNS).

Figuren viser, at rammebetingelserne både kan trække i retning af et større henholdsvis
mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. De rammebetingelser, som er større end
landsgennemsnittet trækker i retning af et større udgiftsbehov end landsgennemsnittet,
mens de rammebetingelser, som er mindre trækker i retning af et mindre udgiftsbehov end
landsgennemsnittet.
Høje‐Tåstrup, og Helsingør kommuner ligger over landsgennemsnittet for alle ovenstående
rammebetingelser, mens Gladsaxe og Greve ligger over landsgennemsnittet for en enkelt.
Gentofte og Hillerød kommuner er placeret under landsgennemsnittet for alle fire rammebe‐
tingelser.
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Befolkning
Indbyggertallet i sammenligningskommunerne varierer fra knap 50.000 indbyggere i Greve,
Hillerød og Høje‐Tåstrup til godt 60.000 i Gladsaxe og Helsingør og næsten 70.000 i Gentofte.
Figur 1.3 Befolkningens størrelse pr. 1. januar 2009
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Kilde: ECO‐nøgletal 2009, Tabel 1.61
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Befolkningssammensætningen
Befolkningssammensætningen siger noget om det udgiftspres og de finansieringsmulighe‐
der, de enkelte kommuner står overfor. F.eks. vil en høj andel af ældre og børn betyde et
stort udgiftspres på daginstitutions‐, skole‐ og ældreområdet. Omvendt betyder en høj andel
af borgere i alderen 17‐64 år et mindre demografibetinget udgiftspres, og bedre muligheder
for at finansiere udgifterne opkrævning af skatter.
Befolkningssammensætningens betydning for udgiftspres og finansieringsmuligheder kan
udtrykkes ved forsørgerbyrdeindekset. Dette indeks viser hvor mange indbyggere i alderen
0‐16 og over 65 der er pr. 100 17‐64 årig i kommunen.
Figur 1.4 Forsørgerbyrdeindekset pr. 1. januar 2010
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Kilde: ECO‐nøgletal 2010 tabel 2.10.

Det fremgår af figur 1.4b, at alle sammenligningskommunerne på nær Høje‐Taastrup har et
forsørgerbyrdeindeks over landsgennemsnittet. Det betyder, at de unge og/eller ældre udgør
en forholdsvis stor andel af indbyggerne, hvilket forøger udgiftspresset og reducerer finan‐
sieringsmulighederne.
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Øvrige rammebetingelser
Urbanisering og boligsammensætning
Erfaringerne viser, at urbaniseringsgraden påvirker kommunernes sociale struktur. Det vil
sige graden af bymæssig bebyggelse og kommunens boligsammensætning. Alle kommuner‐
ne har en bymæssig bebyggelse, som er større end landsgennemsnittet. Hillerød Kommune
har dog en lidt lavere andel end de øvrige kommuner. Det viser, at kommunerne er nogen‐
lunde sammenlignelige med hensyn til den struktur, som gælder for bykommuner, heraf kan
det dog ikke konkluderes, at kommunerne har samme sociale struktur.
Figur 1.6a Andelen af almennyttige boliger
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Kilde: ECO‐nøgletal Tabel 2.40 2009

Andelene af henholdsvis almennyttige boliger samt ejer‐ og lejerboliger påvirker kommu‐
nernes ressourcer og udgifter forskelligt, fordi der er sociale forskelle imellem de mennesker
der bebor de respektive boliger.
Det fremgår af figur 1.6a at andelen af almennyttige boliger er højest i Gladsaxe og større end
landsgennemsnittet i Greve, Helsingør og i Høje‐Tåstrup. Hillerød Kommune ligger lidt un‐
der landsgennemsnittet og Gentofte skiller ud med en meget lav andel almennyttige boliger.

16

Figur 1.6b Andel af boligmassen der bebos af ejere eller lejere
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Kilde: Danmarks Statistik Bol44
Figur 1.6b viser hvor stor en andel af samtlige parcel‐ og rækkehuse, samt etageboliger der
bebos af henholdsvis ejere eller lejere. Det fremgår at omkring 65 % af boligerne i Greve
Kommune bebos af ejere, mens ca. 35 % bebos af lejere. Omvendt forholder det sig i Gladsa‐
xe Kommune hvor næsten 60 % bebos af lejere, mens ca. 40 % bebos af ejere. Hillerød Kom‐
mune har ligesom Greve Kommune en forholdsvis høj andel der bebos af ejere og en lav an‐
del der bebos af lejere.
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Uddannelsesniveau
Befolkningens uddannelsesniveau påvirker en kommunes finansieringsgrundlag, idet ud‐
skrivningsgrundlaget blandt borgere med videregående uddannelse typisk er større end en
gennemsnits borger. Uddannelsesniveauet har også betydning for en kommunes udgiftsbe‐
hov, idet borgere uden erhvervsuddannelse typisk medfører et højere udgiftsbehov end en
gennemsnits borger.
Figur 1.7 viser andelen af 25‐64 årige uden erhvervsuddannelse og andelen af 25‐64 årige
med videregående uddannelse.

Figur 1.7 Uddannelsesniveau
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Kilde: Indenrigs‐ og sundhedministeriet www.noegletal.dk, 2008

Gentofte Kommune har den laveste andel uden erhvervsuddannelse og den højeste andel
med videregående uddannelse. Det modsatte billede gælder for Høje‐Taastrup, som har den
højeste andel uden erhvervsuddannelse og den laveste andel med videregående uddannelse.
De øvrige kommuner ligger på nogenlunde samme niveau for andel uden erhvervsuddan‐
nelse og andel med videregående uddannelse.
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Antallet af førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere
Andelen af førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere afspejler en væsentlig del af ud‐
giftspresset blandt borgere i den erhvervsaktive aldersgruppe. Derudover afspejler andelen
kommunens sociale struktur (rammebetingelse). Figur 1.8 viser andelen af førtidspensioni‐
ster og kontanthjælpsmodtagere pr. hhv. 100 15‐66 årige og 100 17‐66 årige.

Figur 1.8 Antal førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere pr. 100 indbyggere over 18
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Kilde: ECO‐nøgletal 2009 tabel. 2.90 data fra 2007

Gentofte Kommune har markant færre førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere end
de øvrige kommuner. Greve og Hillerød Kommuner ligger lavest af blandt de øvrige hvad
angår andelen af førtidspensionister, mens Helsingør har den højeste andel og ligger over
landsgennemsnittet som den eneste af kommunerne. Gladsaxe, Greve og Hillerøds andel af
kontanthjælpsmodtagere svarer ca. til landsgennemsnittet. Helsingør og Høje‐Taastrup har
den næsthøjeste og højeste andel af kontanthjælpsmodtagere og ligger over landsgennem‐
snittet.
Bevillingen af kontanthjælp og førtidspension afhænger i nogen udstrækning af kommuner‐
nes sagsbehandlingspraksis. Man skal derfor være forsigtig med alene at fortolke udgifterne
til kontanthjælp og førtidspension som rammebetingelser.
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Konklusion – overordnede rammebetingelser
Ressourcegrundlaget ligger for alle seks sammenligningskommuner på niveau med eller
over landsgennemsnittet. For udgiftsbehovet gælder det, at Gentofte, Greve og Hillerød
kommuner ligger under landsgennemsnittet, mens de øvrige har udgiftsniveau over.
Alle seks kommuner er bykommuner og alle har en forholdsvis høj andel af almennyttige
boliger, på nær Gentofte Kommune som har en meget lav andel. En højere andel af bolig‐
massen bebos af boligejere i Greve og Hillerød, mens der er forholdsmæssigt flere lejere i
Gladsaxe kommune.
Befolkningens sammensætning varierer mellem kommunerne. Gentofte, Gladsaxe og Hel‐
singør kommuner adskiller sig fra de øvrige ved at have en større andel af ældre over 65 år.
Andre rammebetingelser viser, at Gentofte Kommune har en forholdsvis høj andel af borgere
med videregående uddannelse, mens andelen er lavest i Høje‐Taastrup Kommune. Det tyder
på, at indkomstgrundlaget er større i Gentofte Kommune, idet borgere med længere videre‐
gående uddannelse i gennemsnit har en højere indkomst end gennemsnittet.
Et udvalg af de overordnede rammebetingelser, som indgår i beregningen af tilskuds‐ og
udligningen til kommunerne viser, at kommunernes sociale struktur og strukturelle forhold
både er større og mindre end landsgennemsnittet. Der er dermed både forhold (rammebe‐
tingelser), som trækker i retning af et højt henholdsvis lavt udgiftsbehov i de seks kommuner
i forhold til gennemsnittet på landsplan.
Samlet set kan det konkluderes at specielt Gentofte kommune skiller sig ud i forhold til de
øvrige kommuner, når man betragter de overordnede sociale strukturer. Kommunen har
færre personer på overførselsindkomst, flere med videregående uddannelse og en bolig‐
struktur, der afskiller sig væsentligt fra de øvrige kommuner.
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2. Dagtilbud
Området omfatter dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner og skole‐
fritidsordninger.
Udgiftsniveau
Figur 2.1 viser udviklingen i udgifter til dagtilbud pr. 0 ‐ 10 årig fra regnskab 2006 til 2008 og
budgettet for 2009 og 2010 opgjort i 2010 priser.
Figur 2.1 Udgifter for dagtilbud pr. 0‐10‐årige

Note: Beløb er i 2010‐priser. Beregninger baseret på ECO nøgletal, specialstatistik 2010, tabel 5.10
Det bemærkes, at beregningen af ECO‐nøgletallenes landsgennemsnit for budgetåret 2010 er ændret,
så alle kommuner nu indgår i tallet. I de tidligere år har København, Frederiksberg og Bornholms
kommuner været holdt uden for beregningen af landsgennemsnittet.

Udviklingen fra budget 2009 til 2010 viser et faldende udgifter i Gentofte, Hillerød og Høje‐
Taastrup kommuner mens der er stigende udgifter i Gladsaxe, Greve og Helsingør kommu‐
ner og hele landet set under et.
En ændring i dagtilbudsloven, som blev vedtaget i slutningen af 2008 indebar, at der med
virkning senest fra 1. januar 2010 skulle tilbydes et sundt frokostmåltid til alle børn i dagin‐
stitutioner som en del af dagtilbudsydelsen. Tidsfristen er senere blevet udskudt.
Gladsaxe og Hillerød kommuner har etableret en frokostmåltidsordning til børnene som led
i dagtilbudsydelsen. Høje‐Taastrup havde planlagt en frokostordning med virkning fra 1.
maj 2010, ‐ men den er nu stillet i bero på grund af de nye udmeldinger fra staten.
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Forældrebetalingen har i perioden hovedsageligt kunne opkræves med maksimalt 25 %. Ef‐
ter etablering af madordning som led i dagtilbudsydelsen i 2010 kan forældrebetalingen
maksimalt andrage 30 procent af bruttodriftsudgifterne for det enkelte dagtilbud (instituti‐
onstilbud). Fra 2011 ændres reglerne igen, så forældrebetalingen maksimalt kan udgøre 25 %
samt en betaling for en frokostordning, hvis institutionen tilbyder en sådan.
Forældrebetaling for dagpleje kan i alle årene maksimalt andrage 25 procent af bruttodrifts‐
udgiften. For SFO‐tilbud er der ingen øvre procentsats for forældrebetalingen.
Tabel 2.1 viser udgifterne pr. 0 – 10 årige i regnskab 2008 og et beregnet udgiftsbehov, som
afspejler det gennemsnitlige udgiftbehov for kommuner med tilsvarende rammebetingelser
og udgiftsbehov. Derudover påvirker forhold som politiske prioriteringer og valgt serviceni‐
veau samt effektivitet udgiftsbehovet. Disse forhold er ikke indeholdt i det beregnede ud‐
giftsbehov.

Tabel 2.1 Udgiftsbehov pr. 0‐10 årige – regnskab 2008

Greve

46.430
51.170
45.059

Beregnet udgiftsbehov
48.410
47.519
45.137

Helsingør

49.875

41.331

Hillerød

43.949

47.683

-3.734

Høje-Taastrup

53.684

41.042

12.642

Landsgennemsnit

40.485

40.485

0

Udgifter pr. 0-10 årig
Gentofte
Gladsaxe

Mer-/mindreudgift
-1.980
3.651
-78
8.544

1) -/+ angiver mindre/merudgift. Beregninger baseret på ECO nøgletal for regnskab 2008
Kilde: ECO Nøgletal 2009, specialkørsel januar 2010. Beløb angivet i 2008‐p/l‐niveau

Læses tabellen vertikalt viser den, at alle seks kommuner både har et højere beregnet ud‐
giftsbehov og højere faktiske udgifter end landsgennemsnittet.
Læses tabellen horisontalt kan man se, at Gladsaxe, Helsingør og Høje‐Taastrup kommuner
har højere udgifter til dagtilbudsområdet end det beregnede udgiftsbehov umiddelbart indi‐
kerer, mens de øvrige 3 kommuner – Gentofte, Greve og Hillerød har lavere udgifter, end
det beregnede udgiftsbehov tilsiger.
Forskelle i rammebetingelser/udgiftsbehov på dagtilbudsområdet
På baggrund af statistik og nøgletal fra ECO, viser det sig, at udgifterne på dagtilbudsområ‐
det påvirkes af følgende rammebetingelser:
•
•

Andel børn af enlige forsørgere: Udgiftsbehovet øges, når ”Andelen af enlige forsør‐
gere” stiger, idet børn med enlige forældre oftere er mere ressourcekrævende.
Kvinders erhvervsfrekvens: Udgiftsbehovet øges, når ”Kvinders erhvervsfrekvens”
stiger, idet behovet for pasning øges.
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•

•

Andel indbyggere, der er uddannelsessøgende på længerevarende uddannelser: Ud‐
giftsbehovet øges, når andelen af uddannelsessøgende indbyggere på længerevaren‐
de uddannelse øges.
Kvinders arbejdsløshedsprocent: Udgiftsbehovet er mindre i kommuner, hvor kvin‐
ders arbejdsløshedsprocent er høj.

Rammebetingelserne forklarer cirka 73 procent af kommunens udgifter til børnepasning.

Figur 2.2. Rammebetingelser for de seks kommuner

Kilde: ECO nøgletal 2009: Sociale forhold: tabel 2.21 (2008), 2.25 (2008), 2.50 (2009) og 2.85 (2007, ‐ sum
af mellemlang‐, bachelor‐, lang videregående‐ samt forskeruddannelse).

”Andel børn af enlige forsørgere” er for Gladsaxe, Helsingør og Høje‐Taastrup kommuner
forholdsvis højt i forhold til landsgennemsnittet. Det forklarer i nogen udstrækning, hvorfor
udgiftsbehovene er større sammenholdt med det landsgennemsnitlige udgiftsbehov.
I alle kommuner, bortset fra Helsingør Kommune, ligger ”Kvinders erhvervsfrekvens” over
landsgennemsnittet, hvilket indikerer et øget udgiftsbehov til pasningsordninger i kommu‐
nerne.
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Andelen af indbyggere, der er i længerevarende uddannelse, er markant højere i Gentofte‐
og Gladsaxe Kommune, set i forhold til landsgennemsnittet, hvilket bidrager til at øge ud‐
giftsbehovet.
Kriteriet ”Kvinders arbejdsløshedsprocent” er lavere i fem af seks kommuner, og bidrager
derved ligeledes til at øge udgiftsbehovet. Høje‐Taastrup Kommune ligger som den eneste
højere end landsgennemsnittet. Det skal i den forbindelse pointeres, at de behovsreduceren‐
de effekter af kvinders arbejdsløshedsprocent til dels modvirkes af krav om rådighedsfor‐
pligtelse for arbejdsløse, samt indsatser der søger at få børn fra ressourcesvage hjem til at
benytte dagtilbud.
Udmøntning af udgifts‐ og servicebehov
Der er forskellige muligheder for at indrette dagtilbudsområdet. Kommunerne kan indrette
sit dagtilbud til børn ved at kombinere følgende tilbud (i antal og omfang):
fritidshjem, skolefritidsordning, børnehave, vuggestue samt dagpleje. Udgiftsbehovet af‐
hænger dermed bl.a. af, hvordan tilbudssammensætningen er i den enkelte kommune.
Alderssammensætningen påvirker også udgifterne. Udgifterne pr. indskrevet barn varierer
mellem de enkelte tilbud, fordi tilbud målrettet de mindste aldersgrupper (dagpleje, vugge‐
stue og børnehave) er dyrere end tilbud målrettet en ældre aldersgruppe.
Figur 2.3 viser udgifterne pr. indskrevet barn i 2007 for udvalgte typer af tilbud. Figuren vi‐
ser også, at der er forskelle i udgifterne mellem kommunerne indenfor de enkelte tilbud,
men at der ikke er systematisk forskel på dyre og billige kommuner. For eksempel er udgif‐
ten pr. indskrevet barn i Gentofte Kommune højest for en dagpleje og lavest for SFO.
Figur 2.3. Bruttodriftsudgifter pr. indskrevet barn i 2007 i årets priser

Kilde: Ressourceluppen 2007, tabel 8, 11, 14, 17 og 20
Note: Gladsaxe Kommune har ikke ”rene” vuggestuer.
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Gentofte Kommune skiller sig ud på dagplejeområdet, fordi kommunen har en meget stor
del af sin aktivitet som hjemmedagpleje, hvor antallet af indskrevne børn pr. ansat ligger
lavere end i de øvrige benchmarkkommuner, hvilket fremgår af figur 2.4.
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Det samlede udgiftsbehov afhænger også af, hvorledes de politisk fastlagte normeringer er.
Figur 2.4 viser hvor mange indskrevne der er pr. ansat fordelt på de enkelte institutionsom‐
råder.
Figur 2.4 Indskrevne børn pr. ansat i 2007

Kilde: Ressourceluppen 2007, tabel 10, 13, 16, 19 og 21
Note: Gladsaxe Kommune har ikke ”rene” vuggestuer.

Det ses, at Gentofte Kommune har den højeste service på dagplejeområdet, forstået som det
laveste antal indskrevne børn pr. ansat, men til gengæld det laveste servicebehov på SFO
området med højeste antal (knap 14) indskrevne børn pr. ansat, fulgt af Hillerød og Greve
kommuner.
For vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner er der lidt større udsving i antal ind‐
skrevne børn pr. ansat pr. område sammenlignet med niveauet for 2006.
Det ses samtidig, at der er en sammenhæng mellem den forrige figur 2.3 omkring brutto‐
driftsudgifter pr. indskrevet barn og antal indskrevne børn pr. ansat. Færre indskrevne børn
pr. ansat giver alt andet lige en større bruttodriftsudgift pr. indskrevet.
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 2.5 Gennemsnitlig størrelse (antal indskrevne børn) pr. institution i 2007

Kilde: Ressourceluppen 2007, tabel 12,15,18 og 21
Note: Gladsaxe Kommune har ikke ”rene” vuggestuer.

Det ses at den gennemsnitlige størrelse af vuggestuer er nogenlunde ens i kommunerne.
Indenfor børnehaveområdet, har Greve Kommune over det dobbelte antal børn pr. børneha‐
ve sammenlignet med Gladsaxe Kommune. Helsingør og Hillerød kommuner ligger på ni‐
veau og lidt over Gladsaxe Kommunes niveau.
For de integrerede institutioner har Helsingør Kommune flest børn pr. institution mens Hø‐
je‐Taastrup Kommune har færrest, mens de fire øvrige ligger nogenlunde på niveau med
hinanden.
På SFO området har Gentofte og Helsingør kommuner det største antal børn pr. institution,
og Gentofte Kommune har over dobbelt så mange som Hillerød Kommune, som har det la‐
veste antal børn pr. institution.
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De samlede udgifter afhænger også af forskelle i dækningsgraden, det vil sige andelen af
børn i pasningstilbud.
Figur 2.6 Dækningsgrader – Børnepasning i 2007

Kilde: Ressourceluppen 2007, tabel 2.
Note: I KL´s ressourcelup medtages de 11‐13 årige i denne opgørelse.

Det ses, at dækningsgraden fordelt på aldersgrupper inden for dagtilbudsområdet generelt
er meget ens for alle seks kommuner.
Gentofte og Hillerød kommuner har generelt de højeste dækningsgrader. Greve Kommune
har dog den største dækningsgrad når det gælder aldersgruppen fra 0 – 2 årige.
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Udgifterne afhænger af, hvor mange børn der er i de enkelte aldersgrupper, fordi der er for‐
skel på, hvor mange ressourcer de forskellige aldersgrupper kræver, En forholdsvis stor an‐
del af de mindre ressourcekrævende 6‐13 årige vil betyde et lavere udgiftsbehov i forhold til
et stort antal 0‐5 årige. Endvidere er forholdet mellem de 0 – 2 årige og 3 – 5 årige også af
betydning for udgiftsbehovet, idet de 0 – 2 årige er de klart mest ressourcekrævende.
Figur 2.7 Antal børn procentvist fordelt på aldersgruppe pr. 1. januar 2009

Kilde, Danmarks Statistik, BEF1A07

Generelt ligger kommunerne tæt på hinanden. Den mest ressourcekrævende aldersgruppe,
de 0 – 5 årige, udgør som de to yderpunkter 39 procent i Greve Kommune og 44 procent i
Høje‐Taastrup Kommune. Det betyder, at udgiftspresset pr. 0 – 13 årige bør være en smule
højere i Høje‐Taastrup Kommune end i de øvrige kommuner.
Udgifterne afhænger bl.a. af medarbejdernes anciennitet og lønpolitikken. Det afspejles fx i
den gennemsnitlige pædagogløn (løn til uddannede pædagoger), idet personale med høj
anciennitet normalt også har en højere løn.
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Figur 2.8 Gennemsnitlig løn for personale inkl. pensionsbidrag i 2008 og 2009 i årets priser

Kilde: FLD‐data (Det Fælleskommunale Løndatakontor), gns. løn pr. april og november 2008 og 2009.
Omfatter pædagogisk personale i daginstitutioner/klub/skolefritidsordning herunder: pædagoger,
støttepædagoger, ikke uddannede assistenter/klubmedarbejdere..

Der er fra 2008 til 2009 sket ændring i FLD datas gruppering af stillinger i statistikken for
gennemsnitsløn til pædagogisk personale i daginstitutioner. Fra 2009 er alle lederstillinger1
taget ud af gruppen, der dækker det pædagogiske personale i daginstitutioner, klubber og
skolefritidsordninger. Der er derfor anvendt oplysninger for lønudvikling fra 2008 til 2009,
hvor stillingsgrundlaget er ens for begge år.
I 2008 blev der indgået en ny overenskomst, som indebar en væsentlig forhøjelse af lønni‐
veauet generelt.
Fælles for alle benchmarkkommunerne er, at gennemsnitslønnen ligger højere end lands‐
gennemsnittet lige bortset fra Høje‐Tåstrup Kommune, som i november 2009 kommer lige
under gennemsnittet for hele landet.
Det bemærkes, at benchmarkkommunerne kommer fra to forskellige stedstillægsgrupper.
Helsingør og Hillerød kommuner er tilknyttet løngruppe 3 mens de øvrige kommuner er
placeret i løngruppe 4. Af figur 2.8 fremgår det, at Helsingør og Hillerød kommuner har
den største gennemsnitlige pædagogløn i 2009 på trods af, at de to kommuner ligger i en
lavere stedtillægsgruppe.

1

Omfatter følgende stillinger: Ledere ved dag- og aktivitetscentre, Ledere ved specialinstitutioner, Ledere med
grundløn 33, Ledere med grundløn 38, Ledere med grundløn 43 samt Ledere med personlig ordning.
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Det skal understrejes, at forskelle i gennemsnitslønninger ikke nødvendigvis stiger noget om
lønniveauet i de enkelte faggrupper. Gennemsnitslønningerne vil også afspejle forskelle i
personalesammensætningen. En mindre andel af uddannet personale (dvs. flere ikke‐
uddannede) vil alt andet lige give lavere gennemsnitslønninger. De to kommuner med de
laveste gennemsnitslønninger, Greve og Høje‐Taastrup, ses da også at have en mindre andel
af pædagoguddannet personale end de øvrige kommuner, jf. figur 2.10.
Forskelle i de politiske prioriteringer, som fx personalenormering og uddannelsesniveauet
påvirker også udgiftsbehovet og kan samtidig ses som indikatorer for serviceniveauet på
daginstitutionsområdet.
Figur 2.9 viser personalenormeringen – målt som antal indskrevne børn pr. fuldtidsansat
beskæftiget med pasning inden for dagtilbud (excl. fritidshjem og klubber). Indeks
100=landsgennemsnit. En placering over landsgennemsnittet viser, at der er flere indskrevne
børn pr. ansat sammenlignet med hele landet og modsat.

Figur 2.9 Normering – indeks for indskrevne børn pr. ansat – dagtilbudsområdet i 2007

Kilde: Ressourceluppen 2007, tabel 4.
Index 100 = landsgennemsnit.

Det fremgår af tabellen, at Gladsaxe, Helsingør, Hillerød og Høje‐Taastrup kommuner har et
lavere antal indskrevne børn pr. ansat end Gentofte og Greve kommuner og landsgennem‐
snittet.
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Andelen af uddannet personale i institutionerne er vist i figur 2.10 i forhold til landsgennem‐
snittet.

Figur 2.10 Andel pædagoguddannet personale inkl. ledere i 2008 ‐ dagtilbud

Kilde: ECO Nøgletal 2009, tabel 5.30

Det ses, at andelen af pædagoguddannet personale inden for dagtilbudsområdet i alle kom‐
muner ligger under landsgennemsnittet (64,9 procent ). Gentofte og Gladsaxe kommuner
ligger højest med henholdsvis 61,1 og 59,4 procent. Lavest ligger Høje‐Taastrup Kommune
med 45,4 procent i andel pædagoguddannet personale i forhold til det samlede pædagogiske
personale.
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Også åbningstiden på daginstitutionsområdet er en væsentlig parameter for serviceniveauet,
idet længere åbningstid medfører øgede udgifter.

Figur 2.11 Den gennemsnitlige åbningstid i 2009 på dagtilbudsområdet

Kilde: De enkelte kommuners oplysninger.

Åbningstiden er angivet som den gennemsnitlige åbningstid for institutioner, der er åbent på
fuld tid i 2009 uden korrektion for lukke og feriedage i 2009.
I 2009 har kommunerne haft følgende antal lukke‐ og feriedage:
Lukkedage i
2009

Feriedage i
2009

Gentofte

0

0

Gladsaxe

6

5

7,5

0

Helsingør

3

0

Hillerød

14

0

Greve

Høje‐Taastrup
4
Kilde: De enkelte kommuners oplysninger.

2
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Forbehold ved fortolkning af nøgletal
Serviceniveauet er ovenfor belyst ved hjælp af forskellige nøgletal, som kan forklare ind‐
holds‐ og udgiftsmæssige forskelle på tilbuddene mellem kommunerne.
Det skal 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 nøgle‐
tal, fordi der ikke systematisk indsamles oplysninger herom.
Nedenfor opridses forskellige elementer, som der skal tages højde for i fortolkningen af nøg‐
letallene.
I mindre institutioner er bruttodriftsudgiften pr. indskrevet barn generelt højere end i større
institutioner, bl.a. fordi det nødvendige personaleforbrug for at opretholde bemanding i åb‐
ningstiden er højere. Hertil kommer udgiften til ledere og administrativt personale, som ind‐
går med større vægt i udgiften pr. indskrevet i mindre institutioner.
I kommuner, hvor det er vanskelligt at rekruttere dagplejere må der i stedet anvendes dyre
institutionsløsninger. Forskellene i tilbudssammensætningen skyldes dermed ikke alene et
bevidst politisk valg, men også forskelle i rekrutteringsmulighederne.
Endvidere kan udgiften pr. indskrevet barn være lavere i de kommuner, hvor kommunen
ejer bygningerne, idet driftsudgiften så ikke omfatter husleje.
Konklusion – dagtilbud
Udviklingen fra budget 2009 til 2010 viser faldende udgifter i Gentofte, Hillerød og Høje‐
Taastrup kommuner mens der er stigende udgifter i Gladsaxe, Greve og Helsingør kommu‐
ner og hele landet set under et.
Det beregnede udgiftsbehov ligger for alle seks kommune over landsgennemsnittet. Gladsa‐
xe, Helsingør og Høje‐Taastrup kommuner har i regnskab 2008 højere udgifter til dagtil‐
budsområdet end det beregnede udgiftsbehov umiddelbart indikerer, mens de øvrige 3
kommuner – Gentofte, Greve og Hillerød har lavere udgifter, end det beregnede udgiftsbe‐
hov tilsiger.
Institutionernes størrelse, målt i antal børn pr. institution, varierer relativt meget i bench‐
markkommunerne. Det er imidlertid ikke samme kommune, som ligger højt i alle fire institu‐
tionskategorier. På vuggestueområdet er antal pladser nogenlunde ens, mens Greve, Helsin‐
gør og Gentofte kommuner har flest indskrevne børn pr. institution i henholdsvis børneha‐
ver, integrerede og på SFO. Statistikken er hentet fra KL´s ressourcelup, hvor de seneste tal
stammer fra 2007.
Fordeling af børn inden for relevante aldersgrupper har betydning for det samlede udgifts‐
behov, fordi en forholdsvis stor andel af de ressourcekrævende 0‐5 årige vil øge udgifterne.
Her er der en marginal forskel mellem kommunerne, idet yderpunkterne for de 0‐5 årige er
39 pct. af det samlede børnetal (0‐13 år) i Greve Kommune og 44 pct. i Høje‐Taastrup Kom‐
mune pr. 1. januar 2009.
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Politiske prioriteringer har indflydelse på udgifter pr. indskrevet barn og på serviceniveauet
for dagtilbudsområdet set under et. Når der ses på personalenormeringen for dagtilbudsom‐
rådet har Gentofte og Greve kommuner den laveste personalenormering, det vil sige det
højeste antal indskrevne børn pr. ansat, mens Høje‐Taastrup Kommune har den højeste per‐
sonalenormering – det vil sige færrest antal børn pr. ansat. Også her er oplysningerne hentet
fra KL´s ressourcelup, hvor de seneste tal stammer fra 2007.
Den gennemsnitlige løn til det pædagogiske personale viser, at Helsingør og Hillerød kom‐
muner har den største gennemsnitlige løn på trods af, at de ligger i den lavere løngruppe 3 i
modsætning til de øvrige benchmarkkommuner, som ligger i den højere løngruppe 4.
Det skal dog understreges, at forskelle i gennemsnitslønninger ikke nødvendigvis stiger no‐
get om lønniveauet i de enkelte faggrupper. Gennemsnitslønningerne vil også afspejle for‐
skelle i personalesammensætningen. En mindre andel af uddannet personale (dvs. flere ikke‐
uddannede) vil alt andet lige give lavere gennemsnitslønninger. De to kommuner med de
laveste gennemsnitslønninger, Greve og Høje‐Taastrup, ses da også at have en mindre andel
af pædagoguddannet personale end de øvrige kommuner.
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3. Skoler
I dette afsnit belyses skoleområdet. Området omfatter udgifter til den kommunale folkesko‐
le, hjemmeundervisning, undervisning til børn med vidtgående handicap, observationssko‐
ler, efterskoler og tilskud til privatskoler samt følgeudgifter som skolepsykolog, befordring
af skoleelever mv. Disse benævnes i kapitlet som ”de samlede skoleudgifter”. Enkelte af fi‐
gurerne vedrører kun udgifter til undervisningsdelen i folkeskolen (fkt. 3.01), hvilket i kapit‐
let benævnes ”undervisningsudgifter i folkeskolen”
Figur 3.1. nedenfor viser udviklingen i ”de samlede skoleudgifter” pr. 6‐16‐årig for perioden
regnskab 2006 (R2006) til budget 2010 (B2010).
Figur 3.1. Samtlige kommunale undervisningsudgifter pr. 6‐16‐årig, 2010‐pl
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
40.000
R2006

R2007

R2008

B2009

Gentofte

Gladsaxe

Greve

Hillerød

H. Taastrup

Hele landet

B2010
Helsingør

Kilde: ECO‐nøgletal, regnskab 2006‐regnskab 2008, tabel 6.15. For budget 2009 og budget 2010 speci‐
alkørsel på skoleområdet udarbejdet januar 2009 og 2010. Specialkørslen vedrører funktion 3.01‐3.12
undtagen udgifter til SFO på funktion 3.05.

Set over den 5‐årige periode har Hillerød og Greve kommune haft faldende enhedsudgifter
på skoleområdet på henholdsvis 7,3 og 3,8 pct. (i faste priser). De øvrige 4 kommuner har
derimod haft stigende skoleudgifter pr. 6‐16‐årige. Den største stigning er sket i Gladsaxe
Kommune (6,4 pct.), efterfulgt af Gentofte Kommune (4,7 pct.), Helsingør Kommune (3,7
pct.) og Høje‐Taastrup Kommune (2,3 pct.). På landsplan er der sket en stigning pr. 6‐16‐årig
på 3,2 pct.
Enhedsudgiften på skoleområdet varierer ganske betydeligt mellem de seks kommuner. I
regnskab 2008 er enhedsudgiften pr. 6‐16‐årige således ca. 54.600 kr. (10‐pl) i Gentofte Kom‐
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mune, mens den er ca. 75.900 kr. (10‐pl) i Høje‐Taastrup Kommune. På landsplan er gennem‐
snitsudgiften knap 59.900 kr. (10‐pl). Umiddelbare forklaringer herpå kan være forskelle i
skolestruktur, klassekvotienter, omfang af specialundervisning, privatskoleandel eller udgif‐
ter til PPR. Gentofte Kommune har netop valgt at have store skoler og forholdsvis høje klas‐
sekvotienter.
Udgiftsniveau
Tabel 3.1 viser det faktiske niveau for de samlede skoleudgifter pr. 6‐16‐årig i regnskab 2008
og et beregnet udgiftsbehov, som afspejler det gennemsnitlige udgiftsniveau for kommuner
med tilsvarende rammebetingelser, dvs. tilsvarende udgiftsbehov. De faktorer, som ligger til
grund for det beregnede udgiftsbehov, er 1) Andel børn af enlige forsørgere, 2) Andel to‐
sprogede børn i
folkeskolen, 3) Indbyggertal samt 4) Andel elever, der modtager specialundervisning (for
uddybning se nedenfor).
Tabel 3.1. Faktisk udgiftsniveau vs. beregnet udgiftsbehov for de samlede skoleudgifter
pr. 6‐16‐årig, regnskab 2008, 2008‐pl
Regnskab 2008,
løbende priser

Udgiftsniveau pr.
6-16 årig

Beregnet udgiftsMer/mindreudgift1
behov pr. 6-16 årig

Gentofte
50.871
54.205
Gladsaxe
64.277
58.359
Greve
55.291
57.702
Helsingør
54.828
57.275
Hillerød
60.599
57.538
H- Taastrup
70.694
60.784
Landsgennemsnit
55.807
55.807
1) -/+ angiver mindre/merudgift. Kilde: Beregninger baseret på
ECO nøgletal regnskab 2008, særanalyse januar 2010 (udgiftsniveau) og
særanalyse januar 2008 (udgiftsbehov).

-3.334
5.918
-2.412
-2.447
3.060
9.910
0

Læses tabellen vertikalt viser den, at Greve og især Gentofte i regnskab 2008 havde et lavere
beregnet udgiftsbehov end landsgennemsnittet, mens de øvrige 4 kommuner lå over lands‐
gennemsnittet. Alle kommuner på nær Gentofte havde højere faktiske udgifter end lands‐
gennemsnittet.
Læses tabellen horisontalt kan man se, at Gladsaxe, Hillerød og Høje‐Taastrup kommuner i
regnskab 2008 havde højere udgifter til skoleområdet end det beregnede udgiftsbehov
umiddelbart indikerede, mens de øvrige 3 kommuner – Gentofte, Greve og Helsingør havde
lavere udgifter, end det beregnede udgiftsbehov tilsagde.
Forskelle i rammebetingelser/udgiftsbehov på skoleområdet
På baggrund af undersøgelser fra bl.a. KL viser det sig, at udgifterne på skoleområdet
påvirkes af følgende rammebetingelser:
• Andel børn af enlige forsørgere: Udgiftsniveauet øges, når andelen af enlige forsørge‐
re stiger, idet børn med enlige forældre oftere har sociale problemer og dermed er
mere ressourcekrævende.
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•
•
•

Andel tosprogede elever i folkeskolen: Udgiftsniveauet øges, når andelen af tospro‐
gede elever stiger.
Indbyggertal (logaritmisk): Udgiftsniveauet reduceres i takt med stigende indbygger‐
tal på grund af stordriftsfordele.
Andel elever i folkeskolen, der modtager specialundervisning: Udgiftsniveauet øges,
når andelen af elever, der modtager specialundervisning stiger.

I alt forklarer rammebetingelserne 60 pct. af forskellene i kommunernes nettodriftsudgifter

til folkeskolen pr. 6-16-årig.
Figur 3.2. Rammebetingelser for de seks kommuner (Landsgennemsnit = 100), 2007
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Gentofte Kommune
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Greve Kommune

Helsingør

Hillerød Kommune

H. Taastrup Kommune

Lineær (Hele landet)

Kilde: ECO nøgletal, særanalyse på skoleområdet, udarbejdet januar 2008

Når det beregnede udgiftsniveau i Gladsaxe Kommune, Høje‐Taastrup Kommune og Hille‐
rød Kommune, Greve Kommune og Hillerød Kommune er større end landsgennemsnittet
skyldes det bl.a., at andelen af tosprogede elever i folkeskolen i disse kommuner er større
end landsgennemsnittet, ligesom også andelen af elever i folkeskolen, der modtager special‐
undervisning (dog med undtagelse af Greve Kommune), er større end landsgennemsnittet.
Gentofte Kommune placerer sig lavt på de nævnte parametre sammenlignet med landsgen‐
nemsnittet.
Udmøntning af udgifts‐ og serviceniveau
For at få et mere nuanceret billede af de faktiske udgifter, viser figur 3.3 udgifterne pr. elev,
mens figur 3.4 viser lønudgiften pr. elev og øvrige driftsomkostninger pr. elev.
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Figur 3.3. Udgiftsfordeling pr. elev, undervisningsudgifter i folkeskolen, Regnskab 2007
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Kilde: KL’s Ressourcelup, regnskab 2007, Nøgletal ‐ Grundskoleområdet, Folkeskole, folkeskoleudgif‐
ter Udgiften vedr. fkt. 3.01.

Ses der på udgiften pr. elev bruger Høje‐Taastrup Kommune i regnskab 2007 33 pct. mere
end landsgennemsnittet, mens Gladsaxe Kommune ligger 21 pct. over gennemsnittet og Hil‐
lerød 11 pct. højere end landsgennemsnittet. I den anden ende ligger Gentofte, der har en
enhedsudgift pr. elev 13 pct. under gennemsnittet.
Undervisningsudgifterne i folkeskolen påvirkes af flere parametre som fx ressourceindsats
på lærerområdet, undervisningsandelen, skolestruktur, klassekvotienter og andel tosproge‐
de.
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Figur 3.4. Udgiftsfordeling pr. elev fordelt på lønudgifter og øvrige udgifter (pct.‐vis),
Regnskab 2007
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Kilde: KL’s Ressourcelup, regnskab 2007, Nøgletal‐Grundskoleområdet, Folkeskole, folkeskoleudgif‐
ter. Lønudgift pr. elev dækker funktion 3.01, hovedart 1, mens øvrig drift pr. elev dækker funktion
3.01, alle arter med undtagelse af hovedart 1.

Ses på udgiftsfordelingen pr. elev opdelt på lønudgifter og øvrige udgifter fremgår det af
figur 3.4, at landsgennemsnittet i 2007 er 83 pct. til lønudgifter og 17 pct. til øvrige udgifter.
Helsingør Kommune afviger mest fra denne udgiftsfordeling, idet kommunen anvender 76
pct. på lønudgifter og 24 pct. på udgifter til øvrige drift. For Hillerød kommune er fordelin‐
gen 78 pct./22 pct., mens de øvrige kommuner placerer sig tæt på landsgennemsnittet.
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Figur 3.5. Ressourceindsats på lærerområdet (landsgennemsnit = 100), Regnskab 2008/2009
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
90,0
85,0
80,0
75,0
70,0
Gennemsnitlig lærerløn

Antal elever pr. lærer

Lærernes undervisningsandel

Gentofte

Gladsaxe

Greve

Helsingør

Hillerød

H. Taastrup

Hele landet

Lineær (Hele landet)

Kilde: FLD‐lønstatistik og ECO‐nøgletal 2008/2009, tabel 6.15.
1) Gennemsnitlig lærerløn: Løn inkl. tillæg og pension, jf. FLD‐lønstatistik, december 2009.
2) Antal elever pr. lærer: Antallet af elever i 1. ‐10. klasse i folkeskolen pr. lærerårsværk .Både elever i
årgangsdelte og ikke årgangsdelte
Normalklasser, klasser for ældre, tosprogede og specialklasser er medregnet (jf. indberetninger til
Undervisningsministeriet og Danmarks Statistik ved skoleårets start).
3) Lærernes undervisningsandel. Fordeling af folkeskolelærernes arbejdstid i procent (jf. indberetnin‐
ger til Undervisningsministeriet og Danmarks Statistik ved skoleårets start).

Figur 3.5 viser den gennemsnitlige lærerløn, antal elever pr. lærer samt lærernes
undervisningsandel. Den gennemsnitlige lærerløn er i regnskab 2007 ca. 32.000 kr. (07‐pl).
For de seks sammenligningskommuner svinger lærerlønnen mellem 32.200 kr. (Greve) og
34.100 kr. (Gladsaxe). Dette skal sammenholdes med, at der er forholdsvis stor forskel i den
tid, lærerne underviser. Undervisningsandelen er således 34 pct. i Høje‐Taastrup Kommune,
35 pct. i Gladsaxe, 36 pct. i Greve, Hillerød og Gentofte kommuner og 39 pct. i Helsingør
Kommune. For hele landet er lærernes gennemsnitlige undervisningstid 35 pct.
Derudover er der væsentlig forskel i antallet af elever pr. lærer, varierende fra 10,0 elever pr.
fuldtidsansat lærer i Høje‐Taastrup Kommune til 12,1 elever pr. lærer i Helsingør Kommune.
For alle seks kommuner gælder således, at de ligger under landsgennemsnittet på 12,2 elever
pr. fuldtidsansat lærer.
Antal elever pr. lærer kan hænge sammen med andelen af elever, der modtager specialun‐
dervisning. Få elever pr. lærer kan således være udtryk for, at der er forholdsvis mange ele‐
ver, der undervises på små hold eller måske endda individuelt.
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Figur 3.6 Skolestørrelse (landsgennemsnit = 100), 2009
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Kilde: ECO‐nøgletal 2009, folkeskolen, tabel 6.14

Af figur 3.6 fremgår det, at Gentofte Kommune skiller sig markant ud fra de øvrige kommu‐
ner og fra landsgennemsnittet (364 elever pr. skole), hvad angår skolestørrelse. Gentofte
Kommunes skoler er således i gennemsnit næsten dobbelt så store på landsplan (index 182).
Også den gennemsnitlige skolestørrelse i Greve, Helsingør, Gladsaxe og Hillerød ligger over
landsgennemsnittet (index 113‐135), mens Høje‐Taastrup Kommune fremstår som havende
en gennemsnitlig skolestørrelse på kun 334 elever pr. skole svarende til index 92.. Det skal
dog bemærkes, at baggrundsvariablerne for beregning af skolestørrelsen for Høje‐Taastrup
Kommunes vedkommende er fejlindberettet. Korrigeres der for denne fejl, er den gennem‐
snitlige skolestørrelse på 390 elever pr. skole i kommunen svarende til index 107.
Figur 3.7 Klassekvotient (elever pr. normalklasse), 2009
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Kilde: ECO‐nøgletal 2009, klassekvotient, folkeskolen, tabel 6.15
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Hovedparten af sammenligningskommunerne har en højere gennemsnitlig klassekvotient
end landsgennemsnittet på 20,1 elev. Den højeste klassekvotient ses i Gentofte Kommune
med 22,7 elever pr. klasse. Herefter følger Helsingør, Greve, Gladsaxe og Høje‐Taastrup
Kommune med en gennemsnitlig klassekvotient mellem 22,0 og 20,4 elever pr. klasse. Hille‐
rød Kommune ligger lige under den gennemsnitlige klassestørrelse på landsplan med gen‐
nemsnitligt 20 elever pr. klasse.
Figur 3.8 Andel elever i specialklasser i folkeskolen, 2008/2009
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Kilde: ECO nøgletal, folkeskolen 2008/2009, tabel 6.15. Tabellen angiver hvor stor en andel af det sam‐
lede elevtal i folkeskolen, der er elever i specialklasse.

Som et mål for anvendelsen af specialundervisning ses der på andelen af elever i specialklas‐
ser i folkeskolen. Det skal dog bemærkes, at specialundervisning også omfatter en række
andre tilbud, såsom fx regional specialundervisning og enkeltintegration. Derudover opret‐
ter nogle kommuner selv specialforanstaltninger frem for at købe dem ude i byen. Figur 3.8
er således ikke udtømmende for kommunernes anvendelse af specialundervisning.
I gennemsnit er der 3,3 pct. af eleverne på landsplan, der går i specialklasser. Gentofte
Kommune anvender overhovedet ikke denne form for undervisningstilbud. Greve Kommu‐
ne (2,8 pct.), Hillerød Kommune (2,9 pct.) og Gladsaxe Kommune (3,2 pct.) ligger også lavere
end landsniveauet, mens Helsingør og Høje‐Taastrup kommuner ligger over landsgennem‐
snittet med henholdsvis 3,5 pct. og 4,5 pct. af eleverne, som går i specialklasser i folkeskolen.
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Figur 3.9. Andel elever af udenlandsk herkomst, 2009
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Kilde: ECO‐nøgletal 2009, folkeskolen, tabel 6.15. Tallet er beregnet som indvandrere og efterkommere
i pct. af elever i alle skoletyper (folkeskoler, kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler, fri‐
skoler og private grundskoler, dagbehandlingstilbud og specialskoler)

På landsplan er der 8,6 pct. elever af udenlandsk herkomst (se definition nedenfor). Figur 3.9
viser, at tallet i Høje‐Taastrup kommune (25,9 pct.) ligger væsentligt over både landsgen‐
nemsnittet (8,6 pct.) og over niveauet i de øvrige sammenligningskommuner. Også Helsin‐
gør (12,5 pct.), Greve (11,5 pct.) og Gladsaxe (11,4 pct.) ligger over landsgennemsnittet, hvad
angår elever af udenlandsk herkomst. Derimod placerer Gentofte (8,3 pct.) og Hillerød (7,4
pct.) kommune sig under landsgennemsnittet.
At Høje‐Taastrup Kommune har en større andel elever af udenlandsk herkomst end lands‐
gennemsnittet har indvirkning på de totale udgifter på skoleområdet, da elever som er ind‐
vandrere og efterkommere generelt er dyrere end øvrige elever.
Definition af ”udenlandsk herkomst”:
Dansk

Indvandrer

Efterkommer

En person har dansk herkomst, hvis mindst én af forældrene både er dansk
statsborger
og er født i Danmark
En indvandrer er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og
født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og
personen
er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer.
En efterkommer er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og
født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, og
personen
er udenlandsk statsborger, opfattes personen også som efterkommer. Når en
eller
begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres
børn ikke
bliver klassificeret som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid
begge et
udenlandsk statsborgerskab, vil deres børn blive klassificeret som efterkommere.
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Figur 3.10. Andel elever i privatskoler
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Kilde: ECO‐nøgletal 2009, folkeskolen, tabel 6.14

Som det fremgår af figur 3.10 varierer andelen af elever på privatskole mellem de seks kom‐
muner betydeligt. I Gentofte Kommune er andelen af privatskoleelever forholdsvis høj (24,3
pct.), men også i Gladsaxe, Hillerød, Høje‐Taastrup og Greve kommuner er andelen, der går
på privatskole over landsgennemsnittet på 13,4 pct. I Helsingør Kommune ligger privatsko‐
leandelen under landsgennemsnittet, her går kun 8,5 pct. af eleverne i privatskole.
Den kommunale udgift til privatskoleelever er gennemsnitligt lavere end udgiften pr.
folkeskoleelev. Med en høj privatskoleandel bliver skoleudgiften pr. 6‐16‐årig derfor generelt
lavere end med en lav privatskoleandel. Den gennemsnitlige udgift giver dog ikke det fulde
billede, idet det også er nødvendigt at tage højde for de marginale udgifter, der følger hvis
elever skifter mellem skoler undervejs i forløbet. Her vil besparelsen typisk være marginal,
mens udgiften ved at modtage en ny elev vil være (tæt på) gennemsnitlig. Der er således
ikke umiddelbart symmetri i økonomien.
Forbehold ved fortolkning af nøgletal
Serviceniveauet er ovenfor belyst ved hjælp af forskellige nøgletal, som kan forklare ind‐
holds‐ og udgiftsmæssige forskelle på tilbuddene mellem kommunerne.
Det skal 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 nøgle‐
tal, fordi der ikke systematisk indberettes oplysninger herom i tilgængelige statistiske publi‐
kationer.
Samtidig kan nøgletallene være behæftet med fejl, ligesom fortolkning af nøgletallene i no‐
gen omfang beror på en række antagelser.
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Den kommunale udgift pr. elev bør ses i lyset af, at der findes elevafhængige udgifter og
faste udgifter. Således vil der være en del udgifter som er faste omkostninger, og som ikke
umiddelbart påvirkes af antallet af elever, men kun påvirkes via ændrede klassekvotienter,
ændrede arbejdstidsaftaler med lærerne etc.
Udgiften til løn afhænger af den gennemsnitlige anciennitet blandt lærere og afhænger i sta‐
dig højere grad også af, hvilket personale den enkelte kommune har ansat i lærerstillinger –
eksempelvis ikke‐uddannede og akademikere.
Definitionen af specialundervisning kan variere fra kommune til kommune, og i forlængelse
heraf kan specialundervisning opgøres på forskellig måde.
Ligeledes kan definitionen af lærernes undervisningsandel variere fra kommune til kommu‐
ne, og i forlængelse heraf kan undervisningsandelen opgøres på forskellig måde.
Den kommunale udgift pr. elev til privatskoler mv. er typisk mindre end udgiften til de
kommunale skoler.

Konklusion – skoler

På baggrund af analysen af udviklingen i udgiftsniveauet kan følgende konkluderes:
Set over den 5‐årige periode har Hillerød og Greve kommuner haft faldende enhedsudgifter
på skoleområdet pr. 6‐16‐årige. De øvrige 4 kommuner har derimod haft stigende skoleud‐
gifter. På landsplan er der i perioden sket en stigning 3,2 pct.
I fem af de seks sammenligningskommuner, Gentofte Kommune undtaget, er det beregnede
udgiftsbehov for skoleområdet større end landsgennemsnittet. Dvs. på baggrund af disse
kommuners rammebetingelser må det forventes, at kommunerne vil have højere enhedsud‐
gifter end landsgennemsnittet. Dette kan bl.a. forklares med, at ”andelen af tosprogede ele‐
ver” i disse kommuner er større end landsgennemsnittet. Derudover er ”andelen af børn af
enlige forsørgere” højere end landsgennemsnittet i tre af de seks kommuner, og ”andel børn
i folkeskolen, der modtager specialundervisning” er højere end gennemsnittet på landsplan i
fire af de seks kommuner.
Udgifterne i regnskab 2008, er i Høje‐Taastrup, Gladsaxe og Hillerød kommuner større end
det beregnede udgiftsbehov. Dette kan indikere, at serviceniveauet – forstået som de res‐
sourcer der anvendes på skoleområdet – er højere end landsgennemsnittet. Omvendt er ud‐
gifterne i de andre kommuner lavere end det beregnede udgiftsbehov.
Udgiften pr. 6‐16‐årig (det ”brede” undervisningsbegreb) varierer i regnskab 2008 fra ca.
50.900 kr. (08‐pl) for Gentofte Kommune til ca. 70.700 kr. (08‐pl) i Høje‐Taastrup Kommune.
Den gennemsnitlige lærerløn er i regnskab 2007 lidt højere end landsgennemsnittet i Gentof‐
te, Gladsaxe og Høje‐Taastrup kommuner, mens den gennemsnitlige lærerløn i de øvrige tre
kommuner er i et niveau, som svarer til landsgennemsnittet.
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Antal elever pr. lærer for alle sammenligningskommunerne er lavere end landsgennemsnit‐
tet. Det er især Gladsaxe Kommune, Høje‐Taastrup Kommune og Hillerød Kommune, som
afviger i forhold til landsgennemsnittet.
For de fleste af kommunerne gælder at lærerens undervisningsandel stort set ligger på ni‐
veau med landsgennemsnittet på 35 pct. Helsingør Kommune skiller sig markant ud med en
undervisningsandel på 39 pct.
Sammenligningskommunernes gennemsnitlige skolestørrelse ligger alle over gennemsnittet
på landsplan. Gentofte Kommune er den kommune, som mest markant skiller sig ud med en
skolestørrelse på 82 pct. over landsgennemsnittet.
Hovedparten af sammenligningskommunerne har en højere gennemsnitlig klassekvotient
end landsgennemsnittet. Den højeste klassekvotient ses i Gentofte Kommune. Hillerød
Kommune ligger lidt under den gennemsnitlige klassestørrelse på landsplan.
I gennemsnit er der 3,3 % af eleverne på landsplan, der går i specialklasser i folkeskolen.
Greve, Hillerød og Gladsaxe kommuner ligger lavere end dette niveau. Helsingør Kommune
og Høje‐Taastrup Kommune ligger over landsgennemsnittet.
På landsplan er der 8,6 pct. elever af udenlandsk herkomst. Høje‐Taastrup kommune ligger
væsentligt over både landsgennemsnittet og over niveauet i de øvrige sammenlignings‐
kommuner. Kun Gentofte og Hillerød kommune placerer sig under landsgennemsnittet.
Andelen af elever på privatskole varierer betydeligt i de seks kommuner. I Gentofte, Gladsa‐
xe, Hillerød, Høje‐Taastrup og Greve kommuner er andelen, der går på privatskole over
landsgennemsnittet på 13,4 pct. I Helsingør Kommune ligger privatskoleandelen under
landsgennemsnittet.
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4. Sårbare børn og unge
Området omfatter ”Særlige dagtilbud og særlige klubber”, ”Plejefamilier og opholdssteder
for børn og unge”, ”Forebyggende foranstaltninger for børn og unge” samt ”Døgninstitutio‐
ner for børn og unge”.
Ændringen i udgiftsniveau fra 2006 til 2007 påvirkes af gennemførelse af kommunalrefor‐
men, hvor kommunerne fra 2007 overtog en række opgaver, som tidligere blev løst i amtsligt
regi. Kommunerne blev under ét kompenseret for opgaveflytningen via de generelle tilskud
mv.
Der kan i øvrigt henvises til den udarbejdede specialrapport for området børn og unge, hvor
det fremgår, at kommuner som har overtaget amtets institutioner som ”kan” institution fo‐
rekommer at have et lavere udgiftsniveau, når udgiftstallene ikke korrigeres for de takstfi‐
nansierede institutioner. Gentofte og Gladsaxe Kommuner overtog forholdsvis mange insti‐
tutioner.
Det skal indledningsvis også nævnes, at i indeværende kapitel (som i den øvrige del af nøg‐
letalsrapporten) primært er anvendt offentligt tilgængelige kilder (Danmarks Statistik og
KL). I den udarbejdede specialrapport er der i højere grad anvendt kommunernes egne tal.
Samtidig er ”særlige dag og klubtilbud” med i afgrænsningen i dette kapitel, medens det er
udeladt i specialrapporten. Denne forskel i kilde‐ og metodevalg gør, at der er forskelle i ud‐
ledte data (resultater).
Figur 4.1 viser udviklingen i udgiftsniveauet pr. 0‐18‐årig fra 2006 til 2010. De første tre år er
regnskabstal, mens de to sidste år er budgettal.
Figur 4.1 Udviklingen i udgiftsniveau pr. 0‐18‐årig (pl 2010)

16.000
14.000
12.000
Kr.

10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
R2006

R2007

R2008

B2009

B2010

År
Gentofte

Gladsaxe

Greve

Helsingør

Hillerød

H.Taastrup

Hele landet

Note: Beløb er i 2010‐priser. Beregninger baseret på Statistikbank (D.S)
I regnskabstallene for 2006 er der taget højde for den amtslige finansiering af udgifterne.
Tal fra 2007‐2010 er inkl. de takstfinansierede institutioner og statsrefusion (på særligt dyre enkeltsa‐
ger)
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Det ses, at kommunerne har haft et stigende udgiftsniveau pr. 0‐18‐årig fra regnskab 2006 til
budget 2010 – For Gentofte Kommune har stigningen først været fra 2007. Stigningen har i
perioden for disse fem kommuner varieret fra 5 pct. for Hillerød Kommune til 16 pct. for
Gladsaxe Kommune. Væksten for landet som helhed har i den samme periode været på 20
pct.
Det kan i øvrigt konstateres, at der er et budgetteret fald i udgiftsniveauet pr. 0‐18‐årig fra
2009 til 2010 i fire af de seks kommuner – for Helsingør og Hillerød er der en stigning. For
hele landet er der tale om en vækst i udgifterne fra 2009 til 2010.

Udgiftsniveau
Tabel 4.1 viser udgifterne til forebyggende foranstaltninger, anbringelser og særlige dagtil‐
bud pr. 0‐18‐årig i 2007 og et beregnet udgiftsniveau.

Tabel 4.1 Udgiftsniveau pr. 0‐18‐årig – Regnskab 2007 (pl 2007)
Mer/mindreudgift pr. 018 årig i forhold til
Udgiftsniveau pr. 0-18 Beregnet udgiftsbehov
beregnet
udgiftsbehov
årig
pr. 0-18 årig
1
pr. 0-18 årig
3.539
5.855
-2.316
Gentofte
Gladsaxe
7.293
9.581
-2.288
Greve
7.112
7.544
-432
Helsingør
9.014
9.501
-487
Hillerød
9.265
7.670
1.595
Høje-Taastrup
13.225
12.095
1.130
8.567
8.567
0
Landsgennemsnit
1) ‐/+ angiver mindre/merudgift. Udgiftsniveau og beregnet udgiftsbehov er inkl. de takstfinansierede
institutioner og statsrefusion
Kilde: Ressourceluppen 2007

Tabellen viser, at det beregnede udgiftsbehov til sårbare børn og unge varierer meget i de
seks kommuner. Gentofte Kommune har det lavest beregnede udgiftsbehov, medens Høje‐
Taastrup Kommune har det højeste. Tre kommuner ligger over landsgennemsnittet og tre
kommuner ligger under landsgennemsnittet.
Ses på de faktisk udgifter pr. 0‐18‐årig, har Hillerød og Høje‐Taastrup Kommuner højere
udgifter til sårbare børn og unge end det beregnede udgiftsbehov indikerer. Omvendt er
udgiftsniveauet i Gentofte, Gladsaxe, Greve og Helsingør kommuner mindre end det bereg‐
nede udgiftsbehov.
Gentofte og Gladsaxe kommuner har overtaget relativt mange ”kan”‐institutioner hvilket
spiller ind som en forklaring på den relative store forskel mellem beregnet udgiftsbehov og
udgiftsniveau for disse to kommuner
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Forskelle i rammebetingelser/udgiftsbehov på området sårbare børn og unge
Udgifterne på området for Sårbare Børn og Unge påvirkes bl.a. af følgende rammebetingel‐
ser (empirisk belyst af Kommunernes Landsforening), som forklarer i alt 59 pct. (inkl. de
såkaldte ”sekundære” rammebetingelser – se videre nedenfor) af forskellene i kommunernes
udgifter på området:
•

Andel børn af enlige forsørgere: Udgiftsniveauet øges, når ”andelen af enlige forsør‐
gere” stiger, idet børn med enlige forældre oftere er mere ressourcekrævende.

•

Indbyggertal: Udgiftsniveauet mindskes i takt med at kommunestørrelsen øges, idet
mindre kommuner ofte har en mindre tilbudsvifte, og derfor er nødt til at anvende
dyre standardtilbud (eksempelvis anbringelser på døgninstitution) frem for billigere
tilpassede løsninger i eget regi.

•

Udgifter til kontanthjælp og revalidering pr. 17‐64‐årig: Udgiftsniveauet øges i takt
med at udgifterne til kontanthjælp stiger, idet personer på kontanthjælp oftere har
sociale problemer, som udløser et større behov for indsats på det her område.

Figur 4.2 Rammebetingelser – indeks (indeks 100 = landsgennemsnittet)
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Kilde: Ressourceluppen 2007. Indeks 100=landsgennemsnittet.
Note: Indbyggertal er opgjort pr. 1. januar 2007 ud fra ny kommunestruktur, da ”analyseåret” er 2007
(Den tilsvarende oversigt i nøgletalsrapport 2009 var udarbejdet ud fra den gamle kommunestruktur).

Når det beregnede udgiftsniveau er større end landsgennemsnittet i Høje‐Taastrup og Hel‐
singør kommuner, skyldes det, at ”Andel børn af enlige forsørgere” og ”Udgifter til kontant‐
hjælp og revalidering pr. 17‐64 årig” er væsentlig større end landsgennemsnittet, mens de to
kommuners indbyggertal er lavere end landsgennemsnittet. Gladsaxe Kommune ligger også
højere end landsgennemsnittet mht. udgiftsniveauet, hvilket skyldes at ”Andel børn af enlige
forsørgere” er relativt højt.
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Det skal tilføjes, at udover de ovenfor nævnte variable/kriterier ‐ som KL kalder ”primære
rammebetingelser” (Indbyggertal, andel børn af enlige forsørgere, udgifter til kontakthjælp
og revalidering) ‐ med betydning for kommunernes rammebetingelser vedr. sårbare børn og
unge er der naturligvis også andre variable, der ud fra KL’s analyse har vist sig at påvirke
udgiftsbehovet på området ‐ dog i mindre omfang. Det er de såkaldte sekundære rammebe‐
tingelser, såsom andel almennyttige boliger, beskatningsgrundlag, statsborgere fra 3. ver‐
denslande, personer uden erhvervsuddannelse mv.

Udmøntning af udgifts‐ og serviceniveau
Der er stor forskel på, hvordan kommunerne prioriterer ressourcerne. Det kommer bl.a. til
udtryk ved den måde kommunerne anvender forskellige tilbud på. Store kommuner anven‐
der typisk mere differentierede tilbud end mindre kommuner.
Figur 4.3 viser udgiften pr. 0‐18‐årig på anbringelsesområdet, særlige dagtilbud og forebyg‐
gende foranstaltninger.
Figur 4.3 Udgift pr. 0‐18‐årig i forskellige kommunale tilbud i 2007
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Kilde: Ressourceluppen 2007
Note: Udgifter er inkl. de takstfinansierede institutioner og statsrefusion.
Udgifterne er afgrænset på følgende konti i den kommunale kontoplan:
• 5.20 Plejefamilier og opholdssteder (vedr. anbringelser); • 5.23 Døgninstitutioner (vedr. anbringel‐
ser); • 5.21 Forebyggende foranstaltninger (vedr. forebyggende foranstaltninger); • 5.17 Særlige dag‐
tilbud og særlige klubber (vedr. særlige dagtilbud)
Antallet af 0‐18‐årige er opgjort som gennemsnittet af antallet af 0‐18‐årige indbyggere pr. 1. januar
2007 og 1. januar 2008.

Udgifterne til anbringelser er forholdsvist høje – navnlig i Høje‐Taastrup men også i Helsin‐
gør Kommune. På området for forebyggende foranstaltninger er udgifterne størst i Hillerød
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Kommune. Når der ses på udgifterne til særlige dagtilbud er udgifterne størst i Høje‐
Taastrup Kommune. På alle tre områder har Gentofte Kommune det laveste udgiftsniveau.
Samlet set er udgiftsniveauet størst i Høje‐Taastrup Kommune og mindst i Gentofte Kom‐
mune (jf. også tabel 4.1).
De markante forskelle i udgifterne pr. 0‐18‐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.
Figur 4.4 viser hvor meget – målt i antal børn pr. 1000 0‐18‐årig – de seks kommuner gør
brug af anbringelsestilbud og forebyggende foranstaltninger.
Figur 4.4 Antal foranstaltninger pr. 1.000 0‐18‐årig i 2007
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Kilde: Ressourceluppen 2007 (dvs. aktivitetstal for 2007).

Antallet af anbringelser pr. 1.000 0‐18‐årig varierer fra 4,5 i Gentofte Kommune til 15,6 i Hø‐
je‐Taastrup Kommune (gennemsnittet for de seks kommuner er på 9,6), mens antallet af børn
med forebyggende foranstaltninger pr. 1.000 0‐18‐årig varierer fra 5,9 i Gentofte Kommune
til 9,8 i Hillerød Kommune. Gennemsnittet for de seks kommuner er på 7,6.
For at få et mere dækkende billede af udgiftsniveauet – og forskellene heri – ses der i det
følgende på tilbudssammensætningen og den gennemsnitlige udgift pr. foranstaltning inden
for de to indsatsområder.
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Anbringelser
Figur 4.5 Udgift pr. anbragt i 2007
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Oversigten er identisk med oversigt i specialrapporten (figur 4.12) dvs. udgifter er korrigeret for de
takstfinansierede institutioner og ekskl. statsrefusion. Angivet i 2010‐prisniveau
Kilde: Kommunens egne korrigerede udgiftsttal, antal børn: Servicestyrelsen (CIAS)

Udgiften (inkl. korrigerede for de takstfinansierede institutioner) pr. anbragt i de seks kom‐
muner varierer fra 463.000 kr. i Hillerød Kommune til 729.000 kr. i Gladsaxe Kommune.
Gennemsnittet for de 6 kommuner er på 612.000 kr. Forskellen kan bl.a. tilskrives forskelle i
tilbudssammensætningen på området som fremgår af næste side.
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Figur 4.6 Tilbudssammensætningen på anbringelsesområdet i 2007
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Kilde: Ressourceluppen 2007.
Note: Tilbuddet ”plejefamilie” dækker over netværksplejefamilie, slægtsanbringelse og familiepleje i
øvrigt (5.20, gruppering 01). Tilbuddet ”Opholdssteder” dækker over socialpædagogisk opholdssted,
værksteds‐ eller produktionsskole, mini‐institution (5.20, gruppering 02). Tilbuddet ”Kostskole eller
lignende” dækker over kost‐, ungdoms‐ eller efterskole (5.20, gruppering 03). ”Eget værelse” og
”døgnistitutioner” vedr. hhv. 5.20 gruppering 04 og 5.23.

De dyreste tilbud på anbringelsesområdet er opholdssteder og døgninstitutioner. Samlet set
varierer brugen af disse tilbud mellem 38 pct. (Hillerød) og 57 pct. (Gladsaxe) af alle tilbud.
Gladsaxe (34 pct.), Greve (46 pct.), Helsingør (44 pct.) og Hillerød Kommune (45 pct.) bruger
oftere plejefamilier i forhold til Høje‐Taastrup Kommune (32 pct.) og Gentofte Kommune (24
pct.).
Samtidig anvender Gentofte Kommune anbringelsesstederne ”eget værelse” og ”kostskole
eller lignende” i 12 pct. af tilfældene for begge tilbud, hvilket er markant højere end de øvri‐
ge kommuner, hvor disse to foranstaltninger varierer mellem 1 pct. og 10 pct.
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Figur 4.7 Gennemsnitsalderen for anbragte i 2007
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Kilde: Ressourceluppen 2007
Note: Antallet og aldersfordelingen af anbragte opgøres som gennemsnittet af antal anbragte pr.
31.12.2006 og 31.12.2007

Som det fremgår af figuren ovenfor, der viser gennemsnitsalderen for anbragte på de forskel‐
lige tilbud, er der en variation på, hvornår kommunerne iværksætter en anbringelse. Gen‐
nemsnitsalderen for anbragte børn og unge er samlet set lidt højere i Gentofte Kommune
(15,2 år) end i de andre kommuner (gennemsnittet for de seks kommuner er på 14,7 år).
Gennemsnitsalderen er lavest i Helsingør Kommune (14,3 år).
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Forebyggende foranstaltninger

Figur 4.8 Udgift pr. forebyggende foranstaltning i 2007
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Oversigten er identisk med oversigt i specialrapporten (figur 4.5) dvs. udgifter er korrigeret for de
takstfinansierede institutioner og ekskl. statsrefusion. Angivet i 2010‐prisniveau.
Kilde: Kommunens egne korrigerede udgiftstal, antal børn: Servicestyrelsen (CIAS)

Udgiften pr. forebyggende foranstaltning varierer fra ca. 64.000 kr. i Hillerød Kommune til
ca. 141.000 kr. i Gladsaxe Kommune. Gennemsnittet for de 6 kommuner er på95.000 kr. For‐
skellen hænger bl.a. sammen med, at der er forskelle i tilbudssammensætningen på området.
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Figur 4.9 Tilbudssammensætning på forebyggelsesområdet i 2007
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Kilde: Ressourceluppen 2007
Note: Tilbudssammensætningen vedr. 5.21 Forebyggende foranstaltninger afgrænset på følgende
grupperinger i den kommunale kontoplan (uden familiebehandling):
”personlig rådgiver”: gruppering 06, ”aflastningsophold” gruppering 05, ”praktikophold” gruppe‐
ring 11, ”fast kontaktperson” gruppering. 07.

Figuren viser, at aflastningsophold er den hyppigste forebyggende foranstaltning i alle
kommuner. Andelen i aflastningsophold varierer mellem 46 pct. i Helsingør Kommune og 77
pct. i Hillerød Kommune.
Således er der er en betydelig variation i andelen af børn, der modtager aflastningsophold.
For de øvrige tilbud er der ligeledes forskelle på, hvor hyppigt de anvendes. Fx er andelen af
børn der har personlig rådgiver højest i Gladsaxe med 16 pct., medens der er under 1 pct. i
Gentofte og Hillerød kommuner. Endelig anvender Helsingør og Gentofte kommuner oftere
en fast kontaktperson (i over 40 pct. af tilfældene) end de øvrige kommuner.
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Forbehold ved fortolkning af nøgletal
Serviceniveauet er ovenfor belyst ved hjælp af forskellige nøgletal, som kan forklare ind‐
holds‐ og udgiftsmæssige forskelle i tilbuddene.
Det skal 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 nøgle‐
tal, fordi der ikke systematisk indberettes oplysninger herom i tilgængelige statistisk publi‐
kationer.
Nedenfor oplistes – med udgangspunkt i henholdsvis anbringelsesområdet og området for
forebyggende foranstaltninger – forskellige elementer, som der skal tages højde for i fortolk‐
ningen af nøgletallene.

Anbringelsesområdet
Forskelle i kommunale målsætninger og politikker: Kommunernes målsætninger samt Bør‐
ne‐ og Ungepolitik danner grundlag for indsatsen og visitation på området. Forskelle i antal
anbringelser skal således ses i sammenhæng med de kriterier, der ligger til grund for anbrin‐
gelsen.
Revisitation: Hyppigere stillingstagen til tilbuddet kan betyde flere revisiteringer.
Omfanget og brugen af handleplaner: En effektiv og kvalificeret brug af handleplaner vil
være med til at forbedre familiesituationen og mindske barnets støttebehov.
Kombination af anbringelse og forebyggende arbejde med henblik på hjemgivelse: Forskelle
i hvor målrettet, der i anbringelsessager arbejdes med hjemgivelse betyder, at der er forskelle
i anbringelsens varighed (og dermed udgifterne på anbringelsesområdet).
Stedtilllæg: Ved sammenligning af udgifter, fx udgift pr. 0‐18 , skal der tages højde for, at
udgifterne bl.a. afhænger af de overenskomstfastsatte stedtillæg.

Forebyggende foranstaltninger
Brugen af lokale tilbud versus brugen af mellemkommunal og private tilbud: De lokale til‐
bud fremstår som billigere end de mellemkommunale tilbud, fordi overhead ikke er inklude‐
ret i de lokale tilbud. Hertil kommer større kørselsudgifter, når afstanden til tilbuddet øges.
Forskelle i kommunale målsætninger og politikker: Kommunens målsætninger samt Børne‐
og Ungepolitik danner grundlag for indsatsen og for visitation på området.
Revisitation: Se samme punkt som under anbringelser.
Stedtilllæg: Se samme punkt som under anbringelser.
Tilbudssammensætning: Der skal tages højde for, at tilbudssammensætningen også omfatter
dagbehandling og familiebehandling, når nøgletallet bruges til at fortolke forskelle i ”Udgift
pr. barn med forebyggende foranstaltninger”.
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Konklusion – sårbare børn og unge
Udgiftsniveau og beregnet udgiftsbehov
Det beregnede udgiftsniveau er for Hillerød og Høje‐Taastrup kommuner større end lands‐
gennemsnittet, mens det er mindre end landsgennemsnittet i Gentofte, Gladsaxe, Greve og
Helsingør Kommuner. Om det beregnede udgiftsniveau i kommunerne er større eller min‐
dre end landsgennemsnittet afhænger primært af, om den sociale tyngde er større eller min‐
dre end landsgennemsnittet, men kommunernes indbyggertal spiller også en rolle.
De faktiske udgifter er større end det beregnede udgiftsbehov i, Hillerød og Høje‐Taastrup
Kommuner, mens de er lavere i Gentofte, Gladsaxe, og marginalt lavere i Greve og Helsingør
kommuner. Gentofte og Gladsaxe kommuner har overtaget relativt mange ”kan”‐
institutioner hvilket spiller ind som en forklaring på den relative store forskel mellem bereg‐
net udgiftsbehov og udgiftsniveau (ikke korrigeret for de takstfinansierede institutioner)
disse to kommuner
Udvikling i udgiftsniveau
Kommunerne har haft et stigende udgiftsniveau pr. 0‐18‐årig fra regnskab 2006 til budget
2010 (For Gentofte Kommune har stigningen dog først været fra 2007).
Samtidig kan det konstateres, at der er et budgetteret fald i udgiftsniveauet pr. 0‐18‐årig fra
2009 til 2010 i fire af de seks kommuner – for Helsingør og Hillerød er der en stigning. For
hele landet er der tale om en vækst i udgifterne fra 2009 til 2010.
I hele perioden 2006‐2010 er Høje‐Taastrup Kommunes udgiftsniveau pr. 0‐18‐årig væsent‐
ligt højere end udgiftsniveauet i de fem øvrige kommuner. Det hænger primært sammen
med, at kommunens andel af børn og unge i foranstaltninger inden for anbringelsesområdet
er den klart højeste for de seks kommuner.
Anbringelsesområdet
Udgifterne i regnskab 2007 (og i 2007‐prisniveau) varierer fra ca. 8.900 kr. pr. 0‐18‐årig i Hø‐
je‐Taastrup Kommune til ca. 1.000 kr. pr. 0‐18‐årig i Gentofte Kommune, medens gennem‐
snittet for de seks kommuner er på 4.500 kr. pr. 0‐18‐årig.
Denne variation i udgifterne på anbringelsesområdet skyldes bl.a. forskelle i anbringelses‐
frekvensen, idet antal anbragte pr. 1.000 0‐18‐årig varierer fra 4,5 i Gentofte Kommune til
15,6 i Høje‐Taastrup Kommune. Gennemsnittet for de 6 kommuner er på 8,7 pr. 1.000 0‐18‐
årig. Hertil kommer, at der også inden for de enkelte tilbud på anbringelsesområdet er for‐
skel på udgifterne (fx opholdssted, plejefamilie mv.), ligesom der er betydelig forskel på,
hvor hyppigt tilbuddene tages i anvendelse. Anvendelsen af de dyreste tilbud (opholdsste‐
der og døgninstitutioner) varierer fx mellem 38 pct. i Hillerød Kommune til 57 pct. af samtli‐
ge anbringelser i Gladsaxe Kommune.

Forebyggelsesområdet
På forebyggelsesområdet varierer udgifterne i regnskab 2007 (beløb i 2007‐prisniveau) fra ca.
2.100 kr. pr. 0‐18‐årig i Gentofte Kommune til ca. 3.900 kr. pr. 0‐18‐årig i Hillerød Kommune,
mens gennemsnittet for de seks kommuner er på ca. 2.700 kr. pr. 0‐18‐årig.
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Også her kan forskellen i nogen udstrækning tilskrives forskelle i forebyggelsesfrekvensen,
idet antal foranstaltninger pr. 1.000 0‐18‐årig varierer fra 5,9 i Gentofte Kommune til 9,8 i
Hillerød Kommune.
Forskelle i brugen af de enkelte tilbud inden for området har også betydning for udgifterne.
Som eksempel kan nævnes aflastningsophold, som er det dyreste tilbud, hvor 46 pct. i Hel‐
singør Kommune visiteres til denne type tilbud, mens det er hele 77 pct. i Hillerød Kommu‐
ne.
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5. Ældreområdet
I dette afsnit belyses ældreområdet. Udgiftsområdet omfatter ældre‐ og plejeboliger, hjem‐
mepleje, hjemmesygepleje, hjælpemidler, forebyggelse m.m. på ældreområdet samt udgifter
til handicappede.
Figur 5.1 viser udviklingen i udgiftsniveauet pr. 67‐årig fra 2006 til 2010. De første tre år er
regnskabstal, mens de sidste to år er budgettal.

Figur 5.1. Udviklingen i udgiftsniveau pr. 67+‐årig (pl 2010)
Figur 5.1. nedenfor viser udviklingen i udgiftsniveau pr. 67+‐årig for perioden 2006 til 2010.
Kr.
90.000
85.000
80.000
75.000
70.000
65.000
60.000
55.000
50.000
45.000
R2006
Gentofte

Gladsaxe

R2007
Greve

R2008
Helsingør

Hillerød

B2009
Høje-Taastrup

B2010
År
Hele landet

Kilde: ECO‐nøgletal, 2006‐2010, tabel 7.10: Udgifter til tilbud til ældre (ekskl. ældreboliger) kr. pr. 67
årig og derover; Statistikbanken, tabel BUDK32 og FOLK1.

Landsgennemsnittet for udgifter til tilbud til ældre er steget med godt 9 % fra regnskab 2006
til budget 2010. Landsgennemsnittet for budget 2010 er på 62.812 kr. pr. 67‐årig og derover.
Gentofte Kommune har over hele perioden haft de højeste udgifter, og disse udgør i 2010
84.911 kr. pr. 67+‐årig, efterfulgt af henholdsvis Gladsaxe‐ og Hillerød Kommune. Hillerød
Kommunes udgifter har dog generelt været faldende siden 2006. Helsingør Kommunes ud‐
gifter har i modsætning hertil været stigende siden 2007 indtil opbremsningen i 2010. Greve
Kommune har de mindste udgifter til ældre i perioden, og beløbet for budget 2010 udgør
55.637 kr.
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Udgiftsniveau
Tabel 5.1 viser det faktiske udgiftsniveau i 2008 og et beregnet udgiftsbehov.
Tabel 5.1. Udgiftsniveau pr. 67+ årig (pl 2008)
Udgiftsniveau pr. 67+
Beregnet udgiftsbehov pr. 67+
årig
årig
Mer/mindreudgift1
Gentofte
76.455
70.719
5.736
Gladsaxe
66.500
64.623
1.877
Greve
56.456
48.437
8.019
Helsingør
54.045
57.943
-3.899
Hillerød
63.056
56.107
6.949
Høje-Taastrup
56.534
54.837
1.697
Landsgennemsnit
58.258
58.258
0
Kilde: Beregninger baseret på ECO nøgletal regnskab 2008, tabel 7.11

Sammenlignet med det beregnede udgiftsbehov er de faktiske udgifter pr. 67+‐årig i alle
benchmarkkommunerne højere end det udgiftsniveau, som kommuner med samme ramme‐
betingelser i gennemsnit bruger på området bortset fra Helsingør Kommune, som bruger
godt 4.000 kr. mindre end det beregnede udgiftsbehov for kommunen. Gladsaxe og Høje
Taastrups udgiftsniveauer er dog tæt på deres beregnede udgiftsbehov. Greve har den stør‐
ste merudgift i forhold til det beregnede udgiftsbehov, efterfulgt af henholdsvis Hillerød og
Gentofte (numerisk rækkefølge).

Forskelle i rammebetingelser/udgiftsbehov på ældreområdet
Udgifterne på ældreområdet påvirkes af følgende rammebetingelser (i parentes er anført de
anvendte vægte – afrundet):
•
•
•

Andel enlige ældre: Udgiftsbehovet øges, når andelen af enlige ældre øges (28 %).
Aldersbetinget plejehjemshyppighed: Udtryk for at jo ældre befolkningen er desto
større er udgifterne til ældreomsorg (57 %).
Beregnet rejsetid pr. indbygger: Når den gennemsnitlige rejsetid stiger vil kommu‐
nens udgifter til ældreområdet stige. Det vil sige, at jo større afstand der er mellem
borgernes hjem, desto mere af den samlede arbejdstid bruges på transport fra hjem til
hjem. Det medvirker til et højere udgiftsniveau (16 %).

Rammebetingelserne forklarer cirka 54 procent af forskellene i kommunernes nettodriftsud‐
gifter på ældreområdet. Rammebetingelsen ”aldersbetinget plejehjemshyppighed” dækker
også over aldersspredningen indenfor de ældre aldersgrupper: des flere ældre i de højeste
aldersgrupper, des større vil udgifterne pr. ældre alt andet lige være.
Antallet af borgere, som vælger privat leverandør har også betydning for kommunens ud‐
giftsniveau.
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Figur 5.2 viser rammebetingelserne i de seks kommuner.

Figur 5.2 Rammebetingelser for de seks kommuner (indeks)
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Kilde: ECO nøgletal 2009, tabel 1.50; 7.18. Indeks 100=landsgennemsnit.

Når det beregnede udgiftsbehov i Gentofte og Gladsaxe Kommune er større end landsgen‐
nemsnittet, skyldes det en høj andel af enlige ældre, og at der er en relativt højt aldersbetin‐
get plejehjemshyppighed.
Udmøntning af udgifts‐ og serviceniveau
Der er forskellige ydelser på ældreområdet og alderssammensætningen påvirker også udgif‐
terne. Forskelle i de politiske prioriteringer, som fx andelen af modtagere i forhold til den
samlede ældrebefolkning og det antal timer en hjemmehjælpsmodtager får, påvirker også
udgiftsniveauet og kan samtidig ses som en indikator for serviceniveauet.
Høje dækningsgrader – det vil sige andelen af ældre der modtager ydelser – kan give sig
udslag i høje udgifter. Udgiftsniveauet vil dog også afhænge af, hvor mange ydelser (antal
timers hjemmehjælp mv.) der i gennemsnit leveres til den enkelte modtager. Hertil kommer
forskelle i produktiviteten, der bl.a. kan aflæses på de timepriser, som anvendes til afregning
af private leverandører, og som (kan) opgøres på grundlag kommunernes regnskaber. I det
omfang timepriserne opgøres på grundlag af regnskaber, kan forskellene i et vist omfang
tilskrives forskelle i produktivitet.
Figur 5.3 viser dækningsgraden i hjemmeplejen, dvs. andelen af modtagere af hjemmepleje i
2009 i forhold til det samlede indbyggertal, fordelt på 65‐79‐årige og 80+‐årige.
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Figur 5.3 Dækningsgrader i hjemmeplejen for aldersgruppen 65‐79‐årige og 80+‐årige i
2009
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Kilde: Danmarks Statistik, tabel BEF1A07, AED06.

Dækningsgraden for de 65‐79‐årige svinger mellem 6,4 % og 9,5 % i 2009, hvor Høje‐
Taastrup har den højeste dækningsgrad og Hillerød har den laveste dækningsgrad.
For de 80+‐årige er der en mere betydelig variation i dækningsgraderne på hjemmeplejeom‐
rådet. Dækningsgraderne svinger mellem 36,2 % og 47,3 %. Greve, Gentofte og Høje Taa‐
strup har de højeste dækningsgrader i 2009. Disse tre kommuners dækningsgrader er godt 10
% højere end de andre tre kommuners dækningsgrader.
Figur 5.4 viser det gennemsnitlige antal visiterede timers hjemmehjælp pr. hjemmeboende
pr. uge.
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Figur 5.4 Gennemsnitlige timer til hjemmehjælp pr. modtager i 2009 (frit valg)
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Kilde: Danmarks statistik, tabel FOLK1, AED021 (vægtet gennemsnit).

For aldersgruppen 67‐79‐årige ligger Gentofte og Helsingør Kommune højest med hen‐
holdsvis 4,4 og 3,9 visiterede timer. Hillerød visiterer det laveste antal timer pr. uge, nemlig
2,8.
For aldersgruppen 80+‐årige skiller Greve og Gentofte sig ud. De visiterer henholdsvis 5,1 og
4,9 timer. Hillerød visiterer også mindst timer til 80+‐årige. Der visiteres 2,5 timer pr. uge i
Hillerød i gennemsnit.
Gladsaxe og Hillerød kommuner visiterer i gennemsnit færre timers hjemmehjælp til alders‐
gruppen 80+‐årige end til aldersgruppen 67‐79‐årige. De øvrige kommuner visiterer flere
timer til de ældre end til de yngre.

Tabel 5.2 nedenfor viser priserne på hjemmehjælp og madservice i 2010.
Tabel 5.2 Timepriser på hjemmehjælp og priser på madservice i 2010
Kr.
Gentofte Gladsaxe
Personlig pleje - hverdag
320,98
352,00
Personlig pleje - øvrig tid
478,18
459,00
Praktisk hjælp
287,09
352,00
Madservice (samlet)
63,60
58,85
Madservice uden udbringning til hjemmet
40,56
39,00
Kilde: Fritvalgsdatabasen, december 2009

Greve Helsingør
404,00
367,00
470,00
450,00
356,00
347,00
69,00
64,00
38,91

64,00

Hillerød
426,00
547,00
290,00
55,75

Høje Taastrup
383,00
486,00
296,00
48,50
48,50
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Hillerød Kommune har de højeste timepriser for personlig pleje på hverdage såvel som i
øvrigt tid. Timepriserne er lavest i Gentofte Kommune for personlig pleje på hverdage og
lavest i Høje Taastrup for personlig pleje i øvrig tid. Gentofte har den laveste timepris på
praktisk hjælp, hvorimod Greve Kommune har den højeste timepris. Endelig har Helsingør
Kommune den dyreste madservice.
En høj timepris giver et højt udgiftsniveau, og forklaringen herpå kan fx være personale‐
sammensætningen, eller det kan være udtryk for lav produktivitet (fx højt vikarforbrug).
Derudover skal der tages højde for, at variationen i timeprisen også kan skyldes forskelle i
den tid, som personalet anvender på transport mellem besøgene (den såkaldte vejtid), og
som enten kan skyldes ringe arbejdstilrettelæggelse (lav produktivitet) eller forskel i afstan‐
den mellem brugerne af hjemmeplejen i de seks kommuner (rammebetingelse).
Forskelle i timepriserne skyldes dog langt fra kun forskelle i produktiviteten, men også be‐
regningstekniske forskelle. Fx er der forskel på, om natberedskabet indgår i timeprisen og på
hvor meget ”overhead”, der indgår i beregningen.
Tilbuddene på ældreområdet omfatter også plejeboliger. Figur 5.5a og 5.5b viser dæknings‐
graden for boliger til ældre, der her omfatter alle boligformer for ældre.
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Figur 5.5a Dækningsgrader – boliger til ældre for aldersgruppen 67‐79 år i 2007‐2009
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Kilde: Danmarks Statistik, tabel RESP01, RES6BX og BEF1A07.

Figur 5.5b Dækningsgrader – boliger til ældre for aldersgruppen 80+ år i 2007‐2009
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Kilde: Danmarks Statistik, tabel RESP01, RES6BX og BEF1A07.

Hillerød Kommune har de laveste dækningsgrader for boliger på ældreområdet for såvel 67‐
79‐årige som 80+‐årige i 2009 på henholdsvis 1,8 og 13,2 %. Det er især interessant, at kom‐
munens dækningsgrader varierer betydeligt i forhold til Helsingør og Høje‐Taastrups dæk‐
ningsgrader, i det kommunens rammebetingelser er meget lig Helsingør og Høje‐Taastrups
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rammebetingelser, herunder aldersspredningen. En stor del af forklaringen skal dog findes i
det forhold, at der i tallene for 2008 og 2009 mangler et større antal ældreboliger, hvilket
skyldes en fejl i indberetningen til Danmarks Statistik
Greve kommune har de højeste dækningsgrader for de 67‐79‐årige i 2009 på henholdsvis 5,2
og 28,4 %. Sammen med Høje‐Taastrup kommune har Greve kommune generelt de højeste
dækningsgrader for begge aldersgrupperinger i perioden 2007‐2009.
Sammenlignes figur 5.3, 5.5a og 5.5b skulle dette umiddelbart give et billede af, om den en‐
kelte kommune primært har valgt at hjælpe borgerne i eget hjem (høj dækningsgrad inden
for hjemmeplejen) eller i en ældre‐/plejebolig (høj dækningsgrad på ældre‐/plejeboliger).
Generelt hjælper kommunerne primært borgerne i eget hjem, hvad angår begge aldersgrup‐
per. For aldersgruppen 67‐79‐årige er dækningsgraderne for hjemmepleje mellem 2‐6 % høje‐
re end dækningsgraderne for ældre‐/plejeboliger for de enkelte kommuner. Hvad angår al‐
dersgruppen 80+‐årige er forskellen mere markant. Dækningsgraderne er mellem 17‐27 %
højere for hjemmepleje.

Forbehold ved fortolkning af nøgletal
Serviceniveauet er ovenfor belyst ved hjælp af forskellige nøgletal, som kan forklare ind‐
holds‐ og udgiftsmæssige forskelle på tilbuddene mellem kommunerne.
Det skal 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 nøgle‐
tal, fordi der ikke systematisk indberettes oplysninger herom i tilgængelige statistisk publi‐
kationer.
Nedenfor opridses forskellige elementer, som der skal tages højde for i fortolkningen af nøg‐
letallene.
Timeprisen afhænger bl.a. af, hvor meget af personalets tid, der medgår hos borgerne – den
såkaldte BrugerTidsProcent (BTP).
Lønninger udgør en meget stor andel af udgifterne på ældreområdet, og forskelle i lønni‐
veauer påvirker derfor udgifterne. Forskellene kan skyldes sammensætning i personale (fag‐
lært/ufaglært), anciennitet og lokale lønforhold, herunder stedtillæg.
Ældreområdet er kendetegnet ved, at der er mangel på personale og ofte også høje fraværs‐
procenter. Dette påvirker udgifterne i og med der benyttes vikarer.
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Konklusion ‐ ældreområdet
Landsgennemsnittet for udgifter til tilbud til ældre (67+‐årige) er steget med godt 9 % fra
regnskab 2006 til budget 2010. Landsgennemsnittet for budget 2010 er på 62.812 kr. pr. 67‐
årig og derover.
Gentofte Kommune og Greve Kommune har de henholdsvis højeste og laveste udgifter i
2010 på 84.911 kr. og 55.637 pr. 67+‐årig.
Udgiftsniveauet pr. 67+‐årig i 2008 er større end det beregnede udgiftsbehov i alle bench‐
markkommunerne bortset fra Helsingør kommune, hvorfor kommunerne generelt bruger
flere penge på ældreområdet end udgiftsbehovet umiddelbart indikerer. Især Greve, Hille‐
rød og Gentofte kommuners udgiftsniveau ligger over det beregnede udgiftsbehov.
Gentofte og Gladsaxe kommuners beregnede udgiftsbehov er væsentligt større end lands‐
gennemsnittet. Det skyldes bl.a. en høj andel af enlige ældre, og at der er en relativ høj al‐
dersbetinget plejehjemshyppighed.
Udgifterne afhænger bl.a. af dækningsgraden, det vil sige andelen af modtagere pr. alders‐
gruppe, og af hvor mange ydelser (antal timers hjemmehjælp mv.), som i gennemsnit leveres
til den enkelte modtager. Hertil kommer forskelle i produktiviteten, der bl.a. kan aflæses på
de timepriser, som anvendes til afregning af private leverandører, og som (kan) opgøres på
grundlag kommunernes regnskaber.
Hillerød kommune visiterer generelt det laveste antal timer pr. uge til hjemmehjælp, nemlig
henholdsvis 2,8 og 2,5 timer til 67‐79‐årige og 80+årige. Gentofte og Helsingør kommune
visiterer det højeste antal timer til 67‐79‐årige med henholdsvis 4,4 og 3,9 timer. For alders‐
gruppen 80+‐årige skiller Greve og Gentofte sig ud ved at visitere det højeste antal timer,
henholdsvis 5,1 og 4,9 timer.
Gladsaxe og Hillerød kommuner visiterer i gennemsnit færre timers hjemmehjælp til alders‐
gruppen 80+‐årige end til aldersgruppen 67‐79‐årige, hvorimod de øvrige kommuner visite‐
rer flere timer til de ældre end til de yngre.
Greve Kommune har de højeste dækningsgrader for såvel hjemmepleje som ældre‐ og pleje‐
boliger i 2009, dog ikke for hjemmepleje til 67‐79‐årige. Høje Taastrups dækningsgrader hø‐
rer også til blandt de højeste på hjemmeplejeområdet for såvel 65‐79‐årige samt 80+‐årige.
Hillerød kommune har de laveste dækningsgrader for såvel hjemmepleje som for ældre‐ og
ældre‐ og plejeboliger for begge aldersgrupper i 2009. Derudover varierer kommunens dæk‐
ningsgrader betydeligt i forhold til Helsingør og Høje‐Taastrups dækningsgrader. Dette
aspekt er interessant, i det kommunens rammebetingelser er meget lig Helsingør og Høje‐
Taastrups rammebetingelser, herunder aldersspredningen. Dette forhold kan dog skyldes, at
der i de indberettede tal for Hillerød Kommune (vedr. 2008 og 2009) mangler et større antal
ældreboliger.
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Generelt hjælper kommunerne primært borgerne i eget hjem frem for i ældre‐ eller plejebo‐
lig, hvad angår såvel 67‐79‐årige som 80+‐årige. Eller med andre ord dækningsgraden er ge‐
nerelt højere for hjemmeplejen end for ældre‐/plejeboliger.
Hillerød Kommune har de højeste timepriser på personlig pleje. Timepriserne er mindst i
Gentofte Kommune for personlig pleje på hverdage og lavest i Høje Taastrup for personlig
pleje i øvrig tid.

70

6. Overførselsområdet
Området omfatter nettodriftsudgifter i regnskab 2008 pr. 17‐66 år, andel af 18‐64 årige på
overførselsindkomst. Endvidere nettodriftsudgifter pr. 17‐66 årige på overførselsområdet,
kontanthjælp, arbejdsmarkedsforanstaltninger, sygedagpenge, førtidspension, revalidering,
fleksjob og ledighedsydelse.
Nettodriftsudgifter i regnskab 2008, opgjort pr. 17‐66 årige, 2008 priser
Helsingør

Hillerød

Høje
Taastrup

1.484

2.614

1.813

2.770

1.951

482

282

660

637

476

372

302

511

322

476

363

273

618

972

1.400

1.796

1.590

1.710

1.895

2.048

Førtidspension
Fleksjob og
ledighedsydelse

1.945

3.840

3.624

4.282

3.070

4.147

4.429

466

1.064

1.079

1.112

934

749

1.173

I alt

5.073

9.273

8.587

10.734

8.527

10.310

10.591

Gentofte

Gladsaxe

1.309

1.976

79

Revalidering
Sygedagpenge

Kontanthjælp
Arbejdsmarkedsforanst
altninger

Greve

Hele landet

Note: Gråtone markeringer ligger over landsgennemsnittet. I alt tallet i tabellen kan ikke umiddelbart
sammenlignes med figur 6.2, da det er forskellige opgørelsesmetoder og forskellige prisniveau.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel REGK31 samt BEF1A07 og ECO‐nøgletal.

Gentofte Kommune har i regnskab 2008 samlet set det laveste udgiftsniveau på overførsels‐
området, mens Helsingør Kommune har det højeste som dog ligger på linje med landsgen‐
nemsnittet. Beløbene med gråtone markeringer i tabellen, ligger alle over landsgennem‐
snittet.
Alle benchmarkkommunerne på nær Helsingør Kommune ligger i samlede udgifter på
overførselsområdet under landsgennemsnittet.
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Andel ledige i alderen 18‐66 år
Andelen af 18‐66 årige på overførselsindkomster varierer en del blandt de seks kommuner.
Helsingør Kommune har den største andel 18‐66 årige på kommunale overførselsindkomster
(sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, førtidspension, kommunal aktivering og ledig‐
hedsydelse), og ligger et godt stykke over gennemsnittet på landsplan. I de øvrige kommu‐
ner er andelen af borgere på overførselsindkomst mindre end landsgennemsnittet. Specielt
Gentofte Kommune skiller sig ud med en andel, der ligger i underkanten af 7 pct. point un‐
der landsgennemsnittet.
Figur 6.1. Andel af 18‐64 årige på overførselsindkomst
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel SAM7, SAM77, BEF1A samt BEF1A07.
Bem.: I 2005 omfattede opgørelsen de 18‐66 årige.
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Figur 6.2. Nettodriftsudgifter på overførselsområdet pr. 17‐66 årige, 2010‐priser
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Kilde: ECO‐nøgletal tabel 8.10‐11, 8.20‐21 og 8.30‐31 samt Danmarks Statistik, Statistikbanken tabel
REG31, REGK31, BUDK32, BEF1A og BEF1A07.

Figur 6.2 viser de kommunale nettodriftsudgifter pr. 17‐66 årige på overførselsområdet (kon‐
tanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger, sygedagpenge, førtidspension, revalidering
samt fleksjob og ledighedsydelse).
Udgifterne er højest i Helsingør og Høje‐Taastrup kommuner og lavest i Gentofte Kommune,
der har et udgiftsniveau betydelig mindre end landsgennemsnittet
For at få et mere nuanceret billede af udgifterne, viser de følgende figurer udviklingen i ud‐
gifterne for de enkelte typer overførselsindkomster.
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Figur 6.3 Nettodriftsudgifter til kontanthjælp pr. 17‐66 årige, 2010‐priser
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Kilde: ECO‐nøgletal, tabel 8.10 og 8.11.

Figur 6.3 viser kommunernes nettodriftsudgifter til kontanthjælp pr. 17‐66 årig. Opgørelsen
dækker nettodriftsudgifter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestem‐
melser, udgifter til kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse samt udgifter til forsørgelses‐
ydelser i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og
godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud.
Udgifterne til kontanthjælp i Høje‐Taastrup og Helsingør kommuner er højere end landsgen‐
nemsnittet i regnskab 2007‐2008 og budget 2009, Gladsaxe Kommune ligger tæt på landsgen‐
nemsnittet, mens udgifterne i de øvrige kommuner ligger under landsgennemsnittet.
Udgifterne har i hele perioden været særligt lave i Gentofte Kommune.
Greve, Gentofte og Hillerød kommuner ligger under Landsgennemsnittet for nettodriftsud‐
gifter til kontanthjælp i budget 2010, Helsingør, Høje‐Taastrup og Gladsaxe kommuner
ligger højere. Finanskrisen medvirkede til en kraftig stigning i de budgetterede
landsgennemsnitlige udgifter til kontanthjælp. Der er i budget 2010 således også en kraftig
stigning i de forventede udgifter til kontanthjælp i Gladsaxe og Hillerød kommuner og en
mindre stigning i Helsingør og Greve kommuner.
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Figur 6.4 Nettodriftsudgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 17‐66 årige, 2010‐
priser
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Kilde: ECO‐nøgletal, tabel 8.10 og 8.11

Figur 6.4 viser kommunernes nettodriftsudgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 17‐66
årige. Arbejdsmarkedsforanstaltningerne dækker over nettodriftsudgifter til jobcentre og pi‐
lotjobcentre, løntilskud til ledige ansat i kommunerne, tilskud til personer ansat i servicejob
samt nettodriftsudgifter til beskæftigelsesordninger. Grundet strukturelle ændringer som
følge af kommunalreformen, samt ændringer i den kommunale kontoplan, er det ikke muligt
at trække sammenlignelige data for regnskab 2006.
Gentofte og Greve kommuner ligger under landsgennemsnittet for så vidt angår nettodrifts‐
udgifterne til arbejdsmarkedsforanstaltninger pr. 17‐66 årige i regnskab 2007 og 2008, mens
Gladsaxe, Hillerød og Helsingør kommuner ligger over. Høje‐Taastrup Kommune ligger
under i regnskab 2007 og over i regnskab 2008.
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Kr.

Figur 6.5 Nettodriftsudgifter til sygedagpenge pr. 17‐66 årige, 2010‐priser
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Kilde: ECO‐nøgletal, tabel 8.20 og 8.21

Figur 6.5 viser nettodriftsudgifterne til sygedagpenge pr. 17‐66 årige. Opgørelsen vedrører
nettodriftsudgifter til sygedagpenge, hvortil staten yder 50 pct. refusion samt udgifter til
sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion
Med undtagelse af Helsingør Kommune er nettodriftsudgifterne til sygedagpenge steget fra
2006 til 2007. Alle kommunerne ligger i regnskab 2008 under landsgennemsnittet, med de
laveste udgifter i Gentofte og de højeste i Høje‐Taastrup. Budget 2010 ligger for samtlige
kommuner højere end budget 2009 med undtagelse af Hillerød Kommune som har et lille
fald i udgifterne. Høje‐Taastrup Kommune har den største stigning. Det største fald fra
regnskab 2007 til 2008 ses i Gladsaxe Kommune.
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Figur 6.6 Nettodriftsudgifter til førtidspension pr. 17‐66 årig, 2010‐priser
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Kilde: ECO‐nøgletal, tabel 8.30 og 8.31

Figur 6.6 viser nettodriftsudgifterne til førtidspension pr. 17‐66 årig. Opgørelsen vedrører
nettodriftsudgifterne til førtidspension med 50 pct. refusion, samt førtidspension med 35 pct.
refusion.
Helsingør Kommunes udgifter til førtidspension er højere end landsgennemsnittet i regn‐
skab 2006 og 2007, mens udgifterne er på niveau eller væsentlig mindre i de øvrige kommu‐
ner. Især ses udgifterne i Gentofte at ligge markant lavere end landsgennemsnittet.
Udgifterne er stigende i perioden 2006 til 2010 på landsplan. Udgifterne er også steget i
benchmarkkommunerne. Det gælder især i Høje‐Taastrup, Greve og Gladsaxe kommuner,
mens udgifterne er steget mindre i Gentofte, Helsingør og Hillerød kommuner.
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Figur 6.7. Nettodriftsudgifter til revalidering pr. 17‐66 årig, 2010‐priser
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel REGK31, BUDK32 samt BEF1A07

Figur 6.7 viser nettodriftsudgifterne til revalidering pr. 17‐66 årig. Det drejer sig bl.a. om ud‐
gifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktivi‐
teter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og
jobindslusningsprojekter, samt udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv social‐
politik.
Udgiftsniveauet i de seks kommuner er i alle årene mindre end landsgennemsnittet. For
næsten alle seks kommuners vedkommende ligger nettodriftsudgifterne til revalidering i
budget 2010 på et lavere niveau end regnskab 2008.
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Figur 6.8 Nettodriftsudgifter til fleksjob og ledighedsydelse pr. 17‐66 årig, 2010‐priser
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel REG31, REGK31, BUDK32 samt BEF1A og BEF1A07

Figur 6.8 viser nettodriftsudgifterne til fleksjob og ledighedsydelse pr. 17‐66 årig. Det drejer
sig bl.a. om udgifter til løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen,
som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger, samt udgifter til ledighedsydelse.
Udgifterne til fleksjob og ledighedsydelser er mindre end landsgennemsnittet i alle kom‐
muner for de tre regnskabsår. Helsingør, Greve og Gladsaxe kommuner ligger tættest på
landsgennemsnittet i regnskab 2008.
Fra 2006 til 2008 har der generelt været en stigende tendens for alle kommuner. Gentofte
Kommune ligger lavest i hele perioden, Hillerød og Gladsaxe kommuner har et relativt stort
fald i nettodriftsudgifterne i budget 2009.
Alle kommuner har kalkuleret med nogenlunde samme udgiftsniveau pr. 17‐66 årige i
budget 2010 som i regnskab 2008.
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7. Øvrige sociale områder
Sundheds‐ og tandpleje
Området omfatter nettodriftsudgifter til sundheds‐ og tandpleje pr. 0‐17 årige, voksne med
særlige behov pr. 18+ årige og personlige tillæg per pensionist.
Figur 7.1 Nettodriftsudgifter til sundhedspleje og tandpleje for 0‐17 årige, 2010‐priser
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Kilde: ECO‐nøgletal, tabel 9.60 og 9.61

Figur 7.1 viser nettodriftsudgifterne til sundhedspleje og tandpleje pr. 0‐17 årig. Det drejer
sig om udgifter til kommunal tandpleje efter sundhedsloven samt udgifter og indtægter efter
lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge.
Ses på udgiftsniveauet, er der stor forskel på benchmarking kommunerne. Udgifterne er i
regnskab 2006 og 2007 mindre i Gentofte Kommune end landsgennemsnittet, i regnskab 2008
ligger Gentofte, Gladsaxe og Hillerød Kommuner lavere end landsgennemsnittet. Høje‐Taa‐
strup og Helsingør kommuner ligger højere end landsgennemsnittet. Ses der på de budget‐
terede udgifter ligger Helsingør og Høje‐Taastrup kommuner også her væsentligt højere end
landsgennemsnittet hvor de øvrige kommuner ligger under.
De betydelige udgiftsvariationer i Gladsaxe og Høje‐Taastrup Kommune skyldes bl.a. om‐
kontering af udgifter til tjenestemandspensioner
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Tilbud til voksne med særlige behov
Figur 7.2 Nettodriftsudgifter til voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig, 2010 priser
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Figur 7.2 viser nettodriftsudgifterne til tilbud til voksne med særlige behov i kr. pr 18+årig.
Det drejer sig bl.a. om udgifter til rådgivning, bo‐tilbud, alkoholbehandling, behandling af
stofmisbrugere, kontaktperson‐ og ledsagerordning, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets‐
og samværstilbud. Grundet strukturelle ændringer som følge af kommunalreformen, samt
ændringer i den kommunale kontoplan, er det ikke muligt at trække sammenlignelige data
for regnskab 2006.
Høje‐Taastrup, Helsingør og Gladsaxe kommuner ligger over landsgennemsnittet i regnskab
2007‐2008 og budget 2009‐2010, mens de øvrige kommuner ligger under landsgennemsnittet.
Gentofte og Greve kommuner budgetterer med en stigning fra regnskab 2008 til budget 2009
og 2010, men ligger stadig under landsgennemsnittet.
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Personlige tillæg mv.
Figur 7.3 Nettodriftsudgifter til personlige tillæg mv. pr. pensionist, 2010‐priser
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Figur 7.3 viser nettodriftsudgifterne til personlige tillæg mv. pr. pensionist. Opgørelsen ved‐
rører bl.a. personlige tillæg til briller, medicin, tandlægebehandling, fysioterapi mv.,
brøkpension samt varmetillæg.
Udgifterne til personlige tillæg varierer en del mellem kommunerne. Mens udgifterne i Hel‐
singør og Høje‐Taastrup er betydeligt større end landsgennemsnittet, er udgifterne mindre
end landsgennemsnittet i de øvrige kommuner. Næsten alle kommuner budgetterer højere i
budget 2009, end hvad der er realiseret ifølge regnskab 2008. Høje‐Taastrup og Hillerød
kommuner budgetterer med en lavere udgift i 2010 end i budget 2009.
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8. Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.
Området omfatter udgifter til stadion‐ og idrætsanlæg, idræts‐ og svømmehaller, folkebiblio‐
teker, folkeoplysning, fritidsaktiviteter som f.eks. musikskole og ungdomsskolevirksomhed.

Kr.

Figur 8.1 Nettodriftsudgifter til fritid, bibliotek og kultur pr. indbygger, 2010‐priser
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Kilde: ECO‐nøgletal tabel 9.10‐11 og 9.12‐13

I forhold til de samlede udgifter til fritid, bibliotek og kultur i regnskab 2006 til 2008 ligger
alle seks kommuner på eller over landsgennemsnittet. Men der er stor variation i udgifts‐
niveauet. I Greve‐ og Hillerød Kommune svarer udgiftsniveauet nogenlunde til landsgen‐
nemsnittet på ca. 2.000 kr. pr. indbygger, mens det er betydeligt højere i de øvrige kommu‐
ner. I budget 2010 ligger Greve kommune betydeligt under landsgennemsnittet årsagen er
ny konterings praksis inden for området fritid.
I det følgende ses nærmere på de forskellige aktivitetsområder.
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Figur 8.2 Nettodriftsudgifter til stadions, idrætsanlæg og svømmehaller pr. indbygger,
2010‐priser
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Kilde: ECO‐nøgletal tabel 9.10 og 9.12

Figur 8.2 viser udvikling i nettodriftsudgifterne til stadions, idrætsanlæg, idræts‐ og svøm‐
mehaller samt friluftsbade i kr. pr. indbygger.
Greve Kommunes udvikling fra budget 2009 til budget 2010 skyldes ny konterings praksis.
Hillerød og Helsingør kommune ligger under landsgennemsnittet i regnskab 2006 til 2008,
mens de øvrige kommuner ligger betydeligt over. Fra budget 2009 ligger samtlige kommu‐
ner over landsgennemsnittet, men der er stor variation i udgiftsniveauet. Greve kommune
har et stort fald i nettodriftsudgifterne i budget 2010.
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Figur 8.3 Nettodriftsudgifter til biblioteker pr. indbygger, 2010‐priser
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Figur 8.3 viser nettodriftsudgifterne til folkebiblioteker i kr. pr. indbygger
Det ses at Høje‐Taastrup kommune i regnskab 2006 og 2007 har det klart højeste udgiftsni‐
veau, mens der er et væsentligt fald i budget 2010. Greve Kommune har det laveste udgifts‐
niveau som er tæt på gennemsnittet for hele landet. De øvrige kommuner ligger i hele perio‐
den over landsgennemsnittet.
Generelt udvises der et svagt fald perioden igennem for alle kommuner. Dog ses at Gentofte
oplevede et relativt markant fald i udgifterne fra regnskab 2006 til 2007, hvilket til dels kan
tilskrives omkontering af udgifter til tjenestemandspensioner til hovedkonto 6.
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Figur 8.4 Nettodriftsudgifter til folkeoplysning og fritidsaktiviteter pr. indbygger, 2010‐
priser
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Kilde: ECO‐nøgletal tabel 9.11 og 9.13

Figur 8.4 viser udviklingen i nettodriftsudgifterne til folkeoplysning og fritidsaktiviteter.
Opgørelsen omfatter bl.a. folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende
foreningsarbejde, lokaletilskud, fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven, ungdoms‐
skolevirksomhed (for 14‐18 årige) samt daghøjskoler mv.
På dette område har Greve Kommune det laveste udgiftsniveau. Gladsaxe Kommune skiller
sig ud i regnskab 2007 og 2008 ved at have udgifter der ligger betydeligt over de øvrige
kommuner. Dette kan dog til dels forklares ved, at Gladsaxe Kommune konterer udgifterne
til Musikskolen her, hvilket ikke er tilfældet i sammenligningskommunerne. Beløbsmæssigt
bidrager musikskolen alene med ca. 100 kr. pr. borger. Fra regnskab 2008 konterer Gladsaxe
Kommune ikke længere Musikskolen på denne funktion.
I de øvrige kommuner er udgifterne på niveau med landsgennemsnittet. Det vurderes, at der
ofte er forskelle i konteringspraksis på dette område, og at det derfor kan have betydning for
opgørelsen af udgiftsniveauet.
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9. Vejvæsen, natur og miljø
Området omfatter nettodrifts‐ og anlægsudgifter til vejvæsen pr. km vej, nettodriftsudgifter
pr. indbygger til natur‐ og miljøbeskyttelse og grønne områder og naturpladser.
Figur 9.1 Nettoudgifter på drift og anlæg til vejvæsen pr. km. vej, 2010‐priser
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, tabel REGK31 og BUDK32 samt Vejsektoren.dk
(kommuneveje).

Figur 9.1 viser udviklingen i nettodrifts‐ og nettoanlægsudgifter til vejvæsen opgjort i kr. pr.
km kommunevej.
Samlet set er der stor forskel på udgifterne til vejvæsen i de seks kommuner. Dertil kommer,
at der er forholdsvis store udsving i udgifterne mellem årene. Alle seks kommuner har et
udgiftsniveau, der ligger væsentligt over gennemsnittet for hele landet.
Det bemærkes at udgifterne i Gentofte Kommune steg voldsomt fra 2004‐2005. De høje ud‐
gifter fra 2005 og fremefter skyldes påvirkningen af kommunens salg af NESA‐aktierne.
Salget indbragte i omegnen af 3,5 mia. kr., hvoraf en del af disponeringen af midlerne er sket
på vejområdet. Gentofte Kommune har planlagt et stort anlægsprojekt i budget 2010 på
infrastruktur‐området, primært vedr. kabellægning og renovering af fortove og veje.
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Natur‐ og miljøbeskyttelse.
Figur 9.2 Nettodriftsudgifter til natur‐ og miljøbeskyttelse, 2010‐priser
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Kilde: ECO‐nøgletal tabel 9.50 og 9.51.

Figur 9.2 viser udviklingen i nettoudgifterne til natur‐ og miljøbeskyttelse opgjort i kr. pr.
indbygger.
På dette område har Greve og Gladsaxe kommuner i hele perioden de laveste nettodriftsudgifter
og ligger under landsgennemsnittet. Høje‐Taastrup Kommune har de højeste nettodriftsudgifter
som kan forklares med et stort – også relativt – antal virksomheder, som er under miljøtilsyn.
Høje‐Taastrup Kommune har fra budget 2009 til budget 2010 et fald i udgiftsniveauet, det skyldes
fejlkontering af medarbejder der fra budget 2010 er flyttet til funktion 6.51. De øvrige kommuner
ligger tæt på landsgennemsnittet.

88

Grønne områder og naturpladser
Figur 9.3 Nettodriftsudgifter til grønne områder og naturpladser, 2010‐priser
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Kilde: ECO‐nøgletal tabel 9.10 og 9.12.

Figur 9.3 viser udviklingen i nettodriftsudgifterne til grønne områder og naturpladser opgjort i kr.
pr. indbygger.
Det ses i figuren at Gladsaxe Kommune har det højeste udgiftsniveau, mens Greve Kommune har
det laveste udgiftsniveau. Mens Gentofte og Gladsaxe kommuner ligger over landsgennemsnittet
og Greve Kommune under, ligger de øvrige kommuner tæt på landsgennemsnittet.
I Gladsaxe Kommunes nettoudgifter til grønne områder og naturpladser indgår udgiften til grøn
vedligeholdelse ved alle kommunens ejendomme dvs. folkeskoler, institutioner, ældre‐ og
plejeboliger mv. I regnskab 2008 medførte dette en udgift på 222 kr. pr. indbygger.
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10. Administration
Udgifterne til administration omfatter mange forskellige typer udgifter og afhænger bl.a.
også af, hvordan kommunerne har organiseret administrationen. Derfor skal en direkte
sammenligning af udgiftsniveauet tages med forbehold.
Figur 10.1 viser nettodriftsudgifterne til administration pr. indbygger, herunder udgifter til
administrationsbygninger samt sekretariat og forvaltninger men eksklusiv udgifter til løn‐
puljer.
Figur 10.1 Administrationsudgifter pr. indbygger inkl. Tjenestemandspensioner og eks‐
klusiv lønpuljer (2010‐priser)
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Kilde: ECO‐nøgletal, tabel 9.40 og 9.41, samt kommunernes egne regnskabstal korrigeret for centralt
afholdte udgifter til rengøring, budgettallene korrigeres ikke.

Høje‐Taastrup Kommune har i regnskab 2008 det højeste udgiftsniveau efterfulgt af Hillerød
og Helsingør. Gentofte og Greve har de laveste udgiftsniveauer og ligger som de eneste af
kommunerne under landsgennemsnittet i 2008. I budget 2010 har Høje Taastrup og Helsin‐
gør de højeste udgiftsniveauer, mens Gentofte stadig ligger lavest. Hillerød budgetterer med
et betydeligt fald i administrationsudgifterne fra regnskab 2008 til budget 2009 og 2010. Ud‐
giftsniveauet er generelt stigende fra 2007 til 2008, og faldende fra 2008 til 2010. Helsingør og
Greve budgetterer således som de eneste med et højere udgiftsniveau i 2010, end de havde i
regnskab 2008.
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Konteringsændringer i 2007 og overtagelse af amtslige institutioner medvirker til en generel
stigning i kommunernes udgifter til administration i regnskab 2007. Herudover har Høje‐
Taastrup Kommune som den eneste af sammenligningskommuner haft et pilotjobcenter,
hvilket har betydet højere administrationsudgifter i 2007 og 2008. Ligeledes har Hillerød og
Høje‐Taastrup kommuner ikke flyttet overheadindtægter fra takstfinansierede institutioner
på hovedkonto 3 og 5 til hovedkonto 6 (administration) i regnskab 2007 og 2008, hvilket også
betyder, at administrationsudgifterne fremstår højere for disse år.
For at få et mere nuanceret billede af udgiftssammensætningen er udgifterne pr. indbygger i
figur 10.2, figur 10.3 og figur 10.4 fordelt på henholdsvis administrationsbygninger, drifts‐
udgifter og tjenestemandspensioner.
Figur 10.2 Udgifter til administrationsbygninger pr. indbygger, 2010‐priser
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Kilde: ECO‐nøgletal, tabel 9.40 og 9.41. Gladsaxe Kommunes regnskabstal er korrigeret for centralt
placerede rengøringsudgifter, budgettallene skal ikke korrigeres.

Nettodriftsudgifterne til administrationsbygninger er generelt faldende i regnskabsårene
2006 til 2008. Udgiftsniveauet i Regnskab 2008 i Gladsaxe Kommune er betydeligt større end
landsgennemsnittet på ca. 200 kr. pr. indbygger, mens det i Greve Kommune ligger noget
under landsgennemsnittet. Hillerød Kommunes faldende udgifter fra 2006 til 2007 skyldes,
at man som led i kommunesammenlægningen samlede den nye kommunes administration
et sted. For 2010 budgetterer Gentofte, Helsingør, Hillerød og Høje Taastrup kommuner med
udgiftsniveauer der ca. svarer til landsgennemsnittet. Gladsaxe og Greve kommuner ligger
henholdsvis ca. 100 kr. over og under landsgennemsnittet.
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Figur 10.3 Driftsudgift pr. indbygger på administrationsområdet (eks. tjenestemandspen‐
sioner), 2010‐priser
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Kilde: ECO nøgletal, tabel 9.40 og 9.41. Regnskab 2006 er ikke medtaget, da driftsudgifterne ikke kan
opgøres eksklusiv tjenestemandspensioner.

Hillerød og Høje Taastrup kommuner har de højeste nettodriftsudgifter til administration pr.
indbygger i regnskab 2008, mens Gentofte og Gladsaxe har de laveste. Ligeledes ligger Gen‐
tofte og Gladsaxe kommuners driftsudgifter til administration pr. indbygger i Budget 2010
noget under de øvrige kommuner og landsgennemsnittet.
Udgifterne på administrationsområdet omfatter ikke udbetaling af tjenestemandspension.
For at få et billede af den udgiftsmæssige belastning vises i figur 10.4 udgifterne til tjeneste‐
mandspension pr. indbygger.
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Figur 10.4 Udgifter til tjenestemandspension pr. indbygger, 2010‐priser
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Kilde: ECO‐nøgltal tabel 9.40

Der er stor forskel i kommunernes udgifter til tjenestemandspensioner pr. indbygger. Glad‐
saxe, Høje‐Taastrup og Gentofte kommuner har i regnskab 2008 og budgetårene 2009 og
2010 de højeste udgifter og ligger betydeligt over landsgennemsnittet. Helsingørs udgifter
svarer omtrent til landsgennemsnittet, mens Greve og Hillerøds udgifter ligger noget under
dette.
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Administration i nyt perspektiv
Administrative opgaver er i det foregående afsnit defineret til alene at omfatte administrati‐
ve opgaver, der regnskabsmæssigt henføres til det kommunale budget‐ og regnskabssystems
hovedkonto 6. Derudover gælder at kommunerne regnskabsmæssigt henfører en række ud‐
gifter til hovedkonto 6 af den grund, at de ikke lader sig henføre til andre hovedkonti i
kommunernes kontoplan. Ligeledes påvirker forskellig konteringspraksis vedrørende f.eks.
It‐investeringer, der enten konteres som driftsudgifter eller anlægsudgifter i kommunerne,
denne sammenligning af kommunernes administrationsudgifter.
I det følgende er vist omfanget af administrative opgaver i kommunerne, opgjort uden hen‐
syntagen til, hvorledes kommunerne fører dem regnskabsmæssigt. Eksempelvis vil kontor‐
personale, som arbejder på en skole og udfører administrativt arbejde indgå i denne opgørel‐
se, men ikke i de tidligere i afsnittet viste. Det betyder, opgørelsen viser omfanget af admini‐
strative ressourcer, defineret ud fra de pågældendes medarbejderes stillingsbetegnelse.
Administrationsmål
Grundtanken er, at anvende stillingsbetegnelserne i kommunernes lønregistreringsdata jf.
bilag 1 til en benchmarking af kommunernes administrative udgifter og ressourcer. Stillings‐
betegnelserne er opdelt efter hvor stor en del af deres jobindhold, der forventes at bestå af
administrative opgaver og graden af brugerkontakt. Kategoriseringen af stillingsbetegnelser
har efterfølgende dannet baggrund for dannelse af to administrationsmål; et smalt og et
bredt.1
Det smalle administrationsmål dækker over stillingsbetegnelser, hvor det forventes, at de
administrative opgaver er omfattende, og hvor der forventes ingen eller næsten ingen bru‐
gerkontakt. Der er tale om et forholdsvis begrænset antal stillingsbetegnelser.
Det brede administrationsmål dækker over stillingsbetegnelserne, der indgår under det
smalle administrationsmål, men består også af stillingsbetegnelser, hvor jobindholdet for‐
modes at bestå både af en del administrative opgaver, men hvor der samtidig vil nogen bru‐
gerkontakt. Administrationsmålet dækker flere stillingsbetegnelser.

Indbyggertal og bruttodriftsudgifter
I de følgende to figurer sammenholdes benchmark‐kommunernes administrative årsværk
med kommunernes indbyggertal og bruttodriftsudgifter. Hermed skabes et mål for admini‐
strationens andel af det samlede aktivitetsniveau i kommunerne. I den forbindelse skal det
pointeres, at kommunernes samlede aktivitetsniveau også afhænger af kommunernes ram‐
mebetingelser.
Ved fortolkning af de følgende figurer skal der ligeledes gøres opmærksom på, at kommu‐
nalreformen stadig kan påvirke kommunernes indbyrdes placering. Der er forskel på hvor
1

Grupperingen og kategoriseringen af stillingsbetegnelserne fremgår af bilag 1 til nøgletalsrapporten. Gruppe‐
ringen af stillingsbetegnelser bygger på et skøn, som er foretaget af arbejdsgruppen bag denne nøgle‐
talsrapport.
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mange amtslige institutionerne kommunerne har overtaget, hvilket kan påvirke både antallet
af årsværk og lønudgifter i kommunerne. Ligeledes er der forskelle i hvor høj grad kommu‐
nerne benytter sig af udliciteringer på det administrative område.
Figur 10.5 viser antallet af årsværk pr. 1000 indbyggere opgjort på administrationsmål.
Høje‐Taastrup Kommune har flest årsværk pr. indbygger på det smalle administrationsmål,
mens Helsingør Kommune har flest på det brede administrationsmål. Greve Kommune har
færrest årsværk på både det smalle og det brede administrationsmål.
Figur 10.5 Årsværk pr. 1000 indbyggere fordelt på administrationsmål
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Kilde: FLD‐dataudtræk for august 2009 samt statistikbanken.dk
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Figur 10.6 viser antallet af årsværk opgjort pr. mio. kr. i bruttodriftsudgifter. Høje‐Taastrup
ligger højest på både det smalle og det brede administrationsmål, når årsværk forholdes til
de samlede bruttodriftsudgifter. Det er værd at bemærke, at forskellene mellem kommuner‐
ne udjævnes når årsværkene forholdes til bruttodriftsudgifter i stedet for indbyggertal.
Figur 10.6 Årsværk pr. mio. kr. i bruttodriftsudgifter fordelt på administrationsmål
0,30

0,25

Årsværk

0,20

0,15

0,10

0,05

Årsværk smalt pr. mio. kr. bruttodriftsudgifter
Gentofte

Gladsaxe

Greve

Årsværk bredt pr. mio. kr. bruttodriftsudgifter
Helsingør

Hillerød

Høje-Taastrup

Kilde: FLD‐dataudtræk for august 2009

Konklusion
Kommunernes udgifter til administration kan opgøres på flere måder. Den mest anvendte
metode er at opgøre hvilke udgifter, som kommunerne afholder på hovedkonto 6. Når
kommunerne sammenlignes på denne baggrund, så har Gentofte Kommune de laveste ad‐
ministrationsudgifter pr. indbygger i hele perioden fra regnskab 2006 til budget 2010. Høje
Taastrup har det højeste niveau i regnskab 2008 og budget 2010, mens Hillerød, der ligger
højt i regnskabsårene 2006 ‐ 2008, budgetterer med et betydeligt fald i administrationsudgif‐
terne i 2009 og 2010.
Når kommunerne sammenlignes på baggrund af ”administrationsmål”, hvor konterings‐
praksis ikke har samme betydning, kan det konkluderes, at Helsingør og Høje‐Taastrup
kommuner har de højeste antal årsværk pr. indbygger i 2009, mens Greve Kommune har det
laveste antal årsværk pr. indbygger. Når antallet af administrationsårsværk forholdes til
kommunernes samlede bruttodriftsudgifter, så ligger Høje‐Tåstrup Kommune højest, og
Greve Kommune ligger stadig lavest. Forskellene mellem kommunerne udjævnes dog i for‐
hold til opgørelsen pr. indbygger.
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11. Tværgående områder – Personale og sygefravær
I dette kapitel sammenlignes de tværgående områder sygefravær og personaleomsætning.
Der er en indbyrdes sammenhæng imellem de to områder, idet en høj personaleomsætning
kan medføre et større arbejdspres, der giver udslag i et højere (syge)fravær. Omvendt kan et
højt fravær også medføre et øget arbejdspres, der så igen medfører en øget personaleomsæt‐
ning. En høj personaleomsætning og et højt fravær kan også betyde øgede udgifter til vikarer
mv. og en lavere produktivitet, idet nye medarbejdere og vikarer typisk har en lavere pro‐
duktivitet end mere erfarne medarbejdere.
Personaleomsætningen i sammenligningskommunerne er i figur 11.1 vist i form af til‐ og
afgangsfrekvenser. Tilgangsfrekvensen viser tilgangen af personale i perioden i procent af
det samlede personale ved periodens start, mens afgangsfrekvensen viser afgangen af perso‐
nale i perioden ligeledes i procent af det samlede personale ved periodens start.
Figur 11.1 Til‐ og afgangsfrekvens november 2007 til november 2008
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Figuren viser, at Gentofte og Gladsaxe har de højeste til‐ og afgangsfrekvenser og ligger no‐
get over landsgennemsnittet, mens Helsingør har de absolut laveste frekvenser og ligger en
del under landsgennemsnittet. En del af forklaringen på dette kan være, at Gentofte og Glad‐
saxe qua deres placering tæt på København indgår i et større arbejdsmarked. Dette betyder,
at det er lettere at rekruttere nye medarbejdere, men også nemmere for arbejdstagere at finde
nyt arbejde, da udbuddet af både arbejde og arbejdstagere er stort. I denne sammenhæng
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ligger Helsingør mere isoleret, hvilket kan være en del af forklaringen på den forholdsvis
lave til‐ og afgangsfrekvens.
Herudover er det værd at bemærke, at Hillerød, som den eneste af sammenligningskommu‐
nerne, har en afgangsfrekvens, der er større end tilgangsfrekvensen. Dette kan hænge sam‐
men med, at Hillerød Kommune har foretaget en omfattende personalereduktion i perioden.
Figur 11.2 Fraværsdage pr. fuldtidsbeskæftiget i 2008
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Kilde: ECO‐nøgletal 2009 tabel 1.70.

Af figur 11.2 fremgår, at fraværet i Gentofte, Gladsaxe, Greve og Hillerød kommuner ligger
nogenlunde på samme niveau med lidt over 14 fraværsdage om året pr. fuldtidsbeskæftiget,
hvilket er lidt over landsgennemsnittet. Helsingør Kommune ligger lidt under dette niveau
med ca. 13 fraværsdage, mens Høje Taastrup Kommune har det højeste sygefravær med ca.
17 fraværsdage pr. fuldtidsbeskæftiget. Helsingør Kommunes lave sygefravær kan hænge
sammen med kommunes forholdsvis lave personale omsætning jf. Figur 10.9, hvorimod Hø‐
je Taastrups høje sygefravær umiddelbart ikke kan forklares med en tilsvarende høj persona‐
leomsætning.
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Konklusion
Når kommunernes personaleomsætning sammenlignes, så skiller Helsingør Kommune sig
ud med både den laveste tilgangsfrekvens og den laveste afgangsfrekvens, der begge ligger
noget under landsgennemsnittet. Gentofte og Gladsaxe kommuner har de højeste til‐ og af‐
gangsfrekvenser og ligger noget over landsgennemsnittet. Hillerød Kommune har som den
eneste af sammenligningskommunerne en højere afgangsfrekvens end tilgangsfrekvens.
Hvad angår fravær, så har Helsingør Kommune det laveste niveau med ca. 13 fraværsdage
pr. ansat i 2008. Gentofte, Gladsaxe, Greve og Hillerød kommuner ligger nogenlunde på ni‐
veau med ca. 14 fraværsdage pr. ansat, hvilket er lidt over landsgennemsnittet. Høje Taa‐
strup Kommune har med ca. 17 fraværsdage pr. ansat det højeste niveau og ligger noget over
de øvrige sammenligningskommuner og landsgennemsnittet.
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12. Begreber og definitioner
Beregnet udgiftsbehov:
Det beregnede udgiftsbehov er et mål for en kommunes forventede udgiftsniveau, når der er
taget hensyn til en række strukturelle forhold eller rammebetingelser, som fx befolkningens
sammensætning på aldersgrupper, uddannelsesniveau og andel uden beskæftigelse. De
rammebetingelser, der indgår i beregningen, er udvalgt på grundlag af statistiske analyser.
Beregnet udgiftsniveau udtrykker med andre ord, det udgiftsniveau en kommune burde
have ud fra de udvalgte rammebetingelser.
Det sociale indeks:
Det sociale indeks er en sammenvejning af faktorer – rammebetingelser – der betyder mest i
forhold til en kommunes sociale struktur og sociale forhold.
Dækningsgrad:
Dækningsgraden er mål for, hvor stor en andel af en potentiel brugergruppe der faktisk
modtager ydelser. Fx andelen af 0‐2‐årige børn som går i et kommunalt pasningstilbud.
Gennemsnitligt udgiftsniveau:
Det gennemsnitlige udgiftsniveau er udgiftsniveauet i gennemsnit for alle landets kommu‐
ner under et. Det kan også ses som udgiftsniveauet i en landsgennemsnitlig kommune.
KL’s ressourcelup:
Ressourceluppen er KL’s benchmarkingredskab. Den indeholder forskellige udgifts‐ og ser‐
vicemæssige nøgletal på en række kommunale aktivitetsområder. Ressourceluppen tager
hensyn til de rammebetingelser, der har betydning for de forskellige kommunale aktivitets‐
områder. Rammebetingelserne er udvalgt på basis af statistiske analyser, og er faktorer som
erfaringsmæssigt har størst betydning for udgifts‐ eller aktivitetsniveauet. Med ressource‐
luppen kan den enkelte kommune finde relevante sammenligningskommuner og få indsigt i
kommunens ”performance” og prioritering både på et overordnet og et mere detaljeret ni‐
veau.
Overordnede rammebetingelser/strukturelle forhold:
De strukturelle forhold eller overordnede rammebetingelser er forhold, der har betydning
for en kommunes udgiftsbehov, men samtidig er forhold den enkelte kommune ikke umid‐
delbart kan påvirke. Det kan både være befolkningens alderssammensætning og den sociale
struktur. Fx påvirker andelen af borgere over 80 år udgifterne til ældreomsorg ligesom ande‐
len af borgere uden beskæftigelse påvirker udgifterne til overførselsindkomster.
Rammebetingelser på sektorområderne:
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 fakto‐
rer som erfaringsmæssigt har størst betydning for aktivitetsområdet jf. statistiske analyser.
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Ressourcegrundlag:
Ressourcegrundlaget er et samlet mål for en kommunes finansieringsmuligheder. Det omfat‐
ter bl.a. udskrivningsgrundlaget for kommunale skatter – indkomstskatter, ejendomsskatter,
selskabsskatter uden hensyn til skatteprocent samt udlignings‐ og tilskudsbeløb.
Udgiftsbehov:
En kommunes udgiftsbehov afhænger af en række faktorer – rammebetingelser – der har
betydning for udgiftsniveauet, men som den enkelte kommune kun i begrænset omfang kan
påvirke. Det kan både være befolkningens alderssammensætning og den sociale struktur. Fx
påvirker andelen af borgere over 80 år udgifterne til ældreomsorg ligesom andelen af borge‐
re uden beskæftigelse påvirker udgifterne til overførselsindkomster.
Udgiftsniveau:
Udgifterne til et kommunalt sektorområde eller aktivitetsområde pr. aldersgruppe eller
modtagergruppe. Fx udgifterne til folkeskolen pr. elev.
Urbaniseringsgraden:
Urbaniseringsgraden er et mål for, hvor stor andelen af bymæssige bebyggelse er i den en‐
kelte kommune.
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13. Kildefortegnelse
Kildefortegnelse for kapitel 1, Overordnede rammebetingelser og strukturelle forhold
Figur 1.1:
ECO‐nøgletal, 2009, tabel 1.50 + 3.10
Figur 1.2:
ECO‐nøgletal, 2009, tabel 1.50
Figur 1.3:
ECO‐nøgletal, 2009, tabel 1.61
Figur 1.4:
ECO‐nøgletal, 2010, tabel 2.10
Figur 1.5:
ECO‐nøgletal, 2009, tabel 1.60
Figur 1.6a: ECO‐nøgletal, 2009, tabel 2.40
Figur 1.6b: Danmarks Statistik 2009, tabel Bol44
Figur 1.7:
Indenrigs‐ og socialministeriet 2008, www.noegletal.dk
Figur 1.8:
ECO‐nøgletal, 2009, tabel 2.90
Kildefortegnelse for kapitel 2, Dagtilbud
Figurer:
Figur 2.1:
ECO‐nøgletal, 2006‐2010, specialstatistik, tabel 5.10
Figur 2.2:
ECO‐nøgletal, 2009, tabel 2.21, 2.25, 2.50 og 2.85
Figur 2.3:
KL Ressourceluppen Dagtilbud R2007, tabel 8, 11, 14, 17 og 20
Figur 2.4:
KL Ressourceluppen Dagtilbud R2007, tabel 10, 13, 16, 19 og 21
Figur 2.5:
KL Ressourceluppen Dagtilbud R2007, tabel 12, 15, 18 og 21
Figur 2.6:
KL Ressourceluppen Dagtilbud R2007, tabel 2
Figur 2.7:
Danmarks Statistik, BEF1A07
Figur 2.8:
FLD‐data, lønudvikling fra april 2008 til april 2009
Figur 2.9:
KL Ressourceluppen Dagtilbud R2007, tabel 4
Figur 2.10: ECO‐nøgletal 2009, tabel 5.30
Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank, tabellen PAS33
Figur 2.11: De enkelte kommuners oplysninger for året 2009
Tabeller:
Tabel 2.1:
ECO‐nøgletal, 2009, tabel 5.11
Kildefortegnelse for kapitel 3, Skoler
Figurer:
Figur 3.1a: ECO‐nøgletal, specialstatistik 2010
Figur 3.1b: ECO‐nøgletal, tabel 6.10 og 6.11
Figur 3.2: ECO nøgletal, særanalyse på skoleområdet, udarbejdet januar 2008
Figur 3.3: KL’s Ressourcelup, regnskab 2007, Nøgletal ‐ Grundskoleområdet
Figur 3.4:KL’s Ressourcelup, regnskab 2007, Nøgletal‐Grundskoleområdet,
Figur 3.5: KL’s Ressourcelup, regnskab 2007. Nøgletal – Grundskoleområdet
Figur 3.6: ECO‐nøgletal 2009, folkeskolen, tabel 6.14
Figur 3.7: ECO‐nøgletal 2009, klassekvotient, folkeskolen, tabel 6.15
Figur 3.8: ECO nøgletal, folkeskolen 2007/2008, tabel 6.15.
Figur 3.9: ECO‐nøgletal 2009, folkeskolen, tabel 6.15
Figur 3.10: ECO‐nøgletal 2009, folkeskolen, tabel 6.14
Tabeller:
Tabel 3.1: ECO‐nøgletal regnskab 2008, særanalyse januar 2010

102

Kildefortegnelse for kapitel 4, Sårbare børn og unge
Figurer:
Figur 4.1:
Statistikbank (D.S), tabel BUDK32, REGK31, FOLK1
Figur 4.2:
KL’s ressourcelup 2007
Figur 4.3:
KL’s ressourcelup 2007
Figur 4.4:
KL’s ressourcelup 2007
Figur 4.5:
Statistikbank (D.S), tabel REGK 31 og Servicestyrelsens database (CIAS)
Figur 4.6:
KL’s ressourcelup 2007
Figur 4.7:
KL’s ressourcelup 2007
Figur 4.8:
Statistikbank, tabel REGK 31 og Servicestyrelsens database (CIAS).
Tabeller:
Tabel 4.1:
KL’s ressourcelup 2007
Kildefortegnelse for kapitel 5, Ældreområdet
Figurer:
Figur 5.1:
ECO‐nøgletal, 2006‐2010, tabel 7.10.
Statistikbanken, tabel BUDK32 og FOLK1.
Figur 5.2:
ECO‐nøgletal, 2009, tabel 1.50 og 7.18
Figur 5.3:
Danmarks statistik, tabel BEF1A07, AED06.
Figur 5.4:
Danmarks statistik, tabel FOLK1, AED021.
Figur 5.5a: Danmarks Statistik, tabel RESP01, RES6BX og BEF1A07
Figur 5.5b: Danmarks Statistik, tabel RESP01, RES6BX og BEF1A07.
Tabeller:
Tabel 5.1: ECO‐nøgletal, regnskab 2008, tabel 7.11
Tabel 5.2: Kilde: Fritvalgsdatabasen, december 2009
Kildefortegnelse for kapitel 6, Overførselsområdet
Figur 6.1:
Danmarks Statistik, tabel SAM7, SAM77, BEF1A, BEF1A07 og FOLK1.
Figur 6.2:
ECO‐nøgletal, 2006‐2010, tabel 8.10‐11, 8.20‐21 og 8.30‐31 samt
Danmarks Statistik, tabel REG31, REGK31, BUDK32, BEF1A, BEF1A07 og FOLK1
Figur 6.3:
ECO‐nøgletal, 2006‐2010, tabel 8.10 og 8.11.
Figur 6.4:
ECO‐nøgletal, 2006‐2010, tabel 8.10 og 8.11
Figur 6.5:
ECO‐nøgletal, 2006‐2010, tabel 8.20 og 8.21
Figur 6.6:
ECO‐nøgletal, 2006‐2010, tabel 8.30 og 8.31
Figur 6.7:
Danmarks Statistik, tabel REGK31(funktion 5.58.80, dranst 1+2),
BUDK32 (funktion 5.58.80, dranst 1+2) samt BEF1A07 og FOLK1
Figur 6.8:
Danmarks Statistik, tabel REG31 (funktion 5.41, dranst 1+2),
REGK31(funktion 5.58.81, dranst 1+2), BUDK32 (funktion 5.58.81, dranst 1+2) samt BEF1A,
BEF1A07 og FOLK1
Kildefortegnelse for kapitel 7, Overførselsområdet
Figur 7.1:
ECO‐nøgletal, 2006‐2010, tabel 9.60 og 9.61
Figur 7.2:
ECO‐nøgletal, 2006‐2010, tabel 8.70 og 8.71
Figur 7.3:
ECO‐nøgletal, 2006‐2010, tabel 8.40 og 8.41
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Kildefortegnelse for kapitel 8, Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.
Figur 7.1:
ECO‐nøgletal, 2006‐2010, tabel 9.60 og 9.61
Figur 7.2:
ECO‐nøgletal, 2006‐2010, tabel 8.70 og 8.71
Figur 7.3:
ECO‐nøgletal, 2006‐2010, tabel 8.40 og 8.41
Kildefortegnelse for kapitel 9, Vejvæsen, natur og miljø
Figur 9.1:
Danmarks Statistik, tabel REGK31 og BUDK32 samt Vejsektoren.dk
Figur 9.2:
ECO‐nøgletal, 2006‐2010, tabel 9.50 og 9.51
Figur 9.3:
ECO‐nøgletal, 2006‐2010, tabel 9.10 og 9.
Kildefortegnelse for kapitel 10, Administration
Figur 10.1: ECO‐nøgletal, 2007‐2010, tabel 9.40 og 9.41
Figur 10.2: ECO‐nøgletal, 2007‐2010, tabel 9.40 og 9.41
Figur 10.3: ECO‐nøgletal, 2007‐2010, tabel 9.40 og 9.41
Figur 10.4: ECO‐nøgletal, 2007‐2010, tabel 9.40 og 9.41
Figur 10.5:
FLD‐løndata August 2009. Egne beregninger, Jf. bilag for inddeling i
stillingskategorier.
Figur 10.6:
FLD‐løndata August 2009. Egne beregninger, Jf. bilag for inddeling i
stillingskategorier.
Kildefortegnelse for kapitel 11, Tværgående områder – Personaleomsætning og
sygefravær
Figur 11.1: ECO‐nøgletal 2009, tabel 1.76
Figur 11.2: ECO‐nøgletal 2009, tabel 1.70
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Bilag 1: Kategorisering af stillingsbetegnelser
Ikke administrativt

Bredt administrationsmål

Smalt administrationsmål

1. assistenter

Afdelingsledere

Administrationsøkonomer

1. tandklinikassistenter

Afdelingsledere, folkeskolen

Afdelingstandlæger
Afspændingspædagoger

Afdelingsledere, spec.underv. for
voksne

Agronomer/hortonomer m.fl, gl.
lønforløb

Assistenter, aften/nat

Afdelingsledere, sprogcentre

Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt
lønforløb

Assistenter, ikke‐udd.

Afdelingsledere,
ungdomssk./ungd.kostsk.

Akademiingeniører, gammelt
lønforløb

Beredskabschefer

Akademiingeniører, nyt lønforløb

Beredskabsinspektører

Andre chefer

Chefportører

Arkitekter, gammelt lønforløb

Indsatsledere, honorarlønnede

Arkitekter, nyt lønforløb

Institutionsledere

Assistenter

Journalister

Bachelorer m.fl., gammelt lønforløb

Kantineledere

Bachelorer m.fl., nyt lønforløb

Klinikchefer

Bibliotekarer, gammelt lønforløb

Kommunallæger 15‐ timer/uge

Bibliotekarer, nyt lønforløb

Kommunallæger 3‐14 timer/uge

Byggeteknikere/produktionsteknolo
ger

Assisterende halinspektører
Beredskabsmestre
Beskæftigelsesvejledere
Bibliotekarer
Bioanalytikere
Brandmestre
Brandmænd
Børnehaveklasseass., ikke‐udd.
Børnehaveklasseledere, grundløn
Børnehaveklasseledere, komb.løn
Børnehaveklassemedhj.,lukket
gruppe

Kostfaglige ledere

Dagcenter‐/daghjemsledere

Laboratorie‐ og miljøteknikere

Dagplejepædagoger

Ledende ergoterapeuter

Dagplejere, 3 fuldtidsbørn

Ledende fysioterapeuter

Dagplejere, 4 fuldtidsbørn

Ledende skolepsykologer

Egu‐elever

Ledende sundhedsplejersker

Ejendomsfunktionærer, mønsterovk.

Ledende sygeplejersker

Dyrlæger og bromatologer, nyt
lønforløb

Ejendomsserviceteknikere

Ledende økonomaer

Edb‐assistenter

Elever

Ledere

Farmaceuter, nyt lønforløb

Elever, assistent‐

Ledere, folkeskolen

Forstkandidater, nyt lønforløb

Elever, hjælper‐

Ledere, forvaltningen

Forvaltningschefer/tekniske chefer

Elever, voksenelevløn

Ledere, LU

Handelsjurister m.fl., nyt lønforløb

Ergoterapeuter

Ledere, silkeborg data

Informatikassistenter

Ergoterapeutstuderende

Ledere, socialformidlere

It‐medarbejdere

Ernærings‐ og
husholdningsøkonomer

Ledere, socialrådgivere

Jobcentre, tidligere staten

Ledere, spec.underv. for voksne

Jobkonsulenter/Vejledere m.fl.

Ernæringsassistentelever

Ledere, sprogcentre

Ernæringsassistenter

Jurister og økonomer, gammelt
lønforløb

Faglærere

Ledere, ungdomssk./ungd.kostsk.,
LC

Faglærte

Ledere/melleml./spec., pers.ordn.

Kommunaldirektører

Familieplejekonsulenter

Ledere/melleml./specialister

Kontorassistenter

Filialklinikledere

Ledere/mellemledere

Kontorelever

Fodterapeuter

Ledere/mellemledere/specialister,
Kbh

Kontorfunktionærer

Formænd

Bygningskonstruktører
Chefkonsulenter
Civilingeniører, nyt lønforløb
Datamatikere/Datanomer/AU´ere
Diplomingeniører, nyt lønforløb

Jurister og økonomer, nyt lønforløb

Landinspektører, gammelt lønforløb
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Fysioterapeuter

Mellemledere

Landinspektører, nyt lønforløb

Fysioterapeutstuderende

Mellemledere, folkeskolen

Ledere

Hal‐ og Stadioninspektører

Mellemledere, LU

Magistre, gammelt lønforløb

Handicaphjælpere

Menigt brandpersonale

Magistre, nyt lønforløb

Handicapledsagere

Musikskoleledere

Overassistenter

Havneassistenter

Overlæger

Personer i offentlige arbejdstilbud

Havnechefer

Overtandlæger

Psykologer, nyt lønforløb

Havnefogeder/havnemestre

Rengøringsledere/‐chefer

Specialister

Hjemmedagplejere

Souschefer

Specialister, it‐personale

Hjemmehjælpere

Souschefer/afdelingsledere

Specialkonsulenter

Hjemmevejledere

Stedfortrædere/afdelingsledere

Studenter

Hjemmevejledere og pæd.pers.,
døgninst.

Tekniske servicechefer

Sundhedsservicesekretærer

Tekniske serviceledere

Teknikumingeniører, nyt lønforløb

Holdledere

Viceberedskabschefer

Øvr. akademikere, nyt lønforløb

Husassistenter

Viceberedskabsinspektører

Håndværkere

Viceforstandere

Øvr. akademikere,
skalatrinaflønnede

Idrætsinspektører

Viceskoleinsp., folkeskolen

Øvrigt kontor‐ og it‐personale

Instruktører/holdledere

Viceskoleinsp., spec.underv. for
voksne

Kliniske diætister
Kliniske undervisere, fysioterapeuter

Viceskoleinsp.,
ungdomssk./ungd.kostsk.

Klubassistenter/skolepædagoer,
ikke‐udd.

Øvrige pædagogisk uddannede
ledere

Kliniske undervisere, ergoterapeuter

Konsulenter, UUV
Kort‐ og Landmålingsteknikere
Kostfaglige eneansvarlige
Ledende beskæftigelsesvejledere
Ledende hjemmevejledere
Lærere, grundløn
Lærere, komb.løn
Lærere, personlig ordning
Musikskolelærere
Omsorgs‐ og pædagogmedhjælpere
Parkeringsvagter/kontrollører
Pers.ved kommunale
forsyningsvirksomh.
Personer i offentlige arbejdstilbud
Plejehjemsassistenter
Plejere
Plejere og sosu‐assistenter, trin 23‐
27
Pæd. pers., daginst./klub/skolefr.
Pædagoger
Pædagogiske assistenter
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Pædagogiske konsulenter
Pædagogmedhj. og pædagogiske
assistenter
Pædagogmedhjælpere
Pædagogmedhjælpere ved skoler
Rengørings‐/køkkenmedhjælpere
Rengøringsassistenter
Serviceassistenter
Skolebetjente
Skolekonsulenter med
ledelsesbeføjelser
Skolekonsulenter, grundløn
Skolekonsulenter, komb.løn
Skolekonsulenter, personlig ordning
Skolepsykologer
Skolepsykologer med særlige
beføjelser
Skov‐ og Landskabsingeniører
Skuespillere, dansere og
operasangere
Social‐ og sundhedsassistenter
Social‐ og sundhedshjælpere
Social‐ og sundhedspersonale, ikke‐
udd.
Socialformidlere
Socialpædagoger
Socialpædagogiske konsulenter
Socialrådgivere
Specialarbejdere
Specialarbejdere i særlige stillinger
Specialister
Speciallægekonsulenter
Specialtandlæger
Stedfortrædere
Stedfortrædere/souschefer
Støttepædagoger
Sundhedsplejersker
Sygehjælpere
Sygehuslæger (hon.løn)
Sygehusportører
Sygehusportører uden aspiranttid
Sygeplejersker
Sygeplejerskestuderende,
(praktikudd.)
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Tandklinikassistentelever
Tandklinikassistenter
Tandlægekonsulenter
Tandlæger
Tandplejere
Tekniske designere
Tekniske designerelever
Tekniske servicemedarbejdere
Tilsynsassistenter
Tilsynsførende ass., forsorgshjem
Tilsynsførende læger, plejehjem
Timelønnede lærere
Timelønnede musikskolelærere
Typografer og litografer
Underbrandmestre
Ungarbejdere
Vagtfunktionærer, staten
Vejledere, UUV, grundløn 30
Vejledere, UUV, komb.løn
Værkstedsassistenter
Værkstedsledere
Økonomaer
Øvelsesskolelærere
Øvr. beredskabspersonale
Øvr. led. værkst.pers., klientværkst.
Øvr. omsorgs‐ og
pædagogmedhjælpere
Øvr. social‐ og sundhedspersonale
Øvrige
Øvrige hj.vejl. og
pæd.pers.,døgninst.
Øvrige håndværkere
Øvrige lærere mv.
Øvrige specialarbejdere
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