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FORORD
Effektiv styring af kommunen kræver, at man kender sin kommu-
ne. Hvordan har vi prioriteret ressourcerne? Hvor er vi gode? Hvor 
er vi mindre gode? 

For at kunne svare på disse spørgsmål er det nyttigt at inddrage 
en række centrale styringsnøgletal. Nøgletallene fortæller ikke 
hele historien – og de giver ikke alle svarene. Men de giver en 
temperaturmåling på den øjeblikkelige status i kommunen på 
udvalgte områder og giver dermed også en pejling på, hvor der er 
potentiale for at forbedre eller omlægge indsatsen.

Igen i år har vi til Kommunaløkonomisk Forum samlet de vigtigste 
styringsnøgletal på forskellige sektorområder i denne publika-
tion. For hvert nøgletal kan du se, hvordan din kommune placerer 
sig i forhold til andre kommuner. For de nøgletal, hvor det er rele-
vant, kan du også se ændringen i forhold til sidste år. 

Ændringen vises ved en grøn eller rød trekant, der angiver, om din 
kommune i år har opnået en bedre eller dårligere placering på et 

bestemt område i forhold til andre kommuner, når man sammen-
ligner med sidste år. Din kommune kan fx godt have reduceret 
sygefraværet i forhold til sidste år men samtidig opnå en dårligere 
placering, hvis sygefraværet er faldet mere i de øvrige kommuner 
end i din kommune.

Der, hvor det er relevant, er styringsnøgletallene lavet på bag-
grund af data fra det fælleskommunale ledelsesinformationssy-
stem FLIS. Det sikrer den størst mulige aktualitet i datagrundlaget 
og giver de kommuner, der er tilmeldt FLIS, mulighed for at ned-
bryde nøgletallene og lave yderligere analyser.

Vi håber, at publikationen kan være en inspirationskilde i de poli-
tiske drøftelser om målsætninger, prioriteringer og nye tiltag i din 
kommune.

KL, januar 2016
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 DATA 
Nøgletallet viser 
afvigelsen mellem 
regnskab 2014 og 
forventninger til 
regnskab 2014 
indberettet til KL, 
august 2014. 
Serviceudgifterne er 
opgjort efter 
sanktionsbekendt-
gørelsen. 
Data for regnskab 
2014 stammer fra 
Danmarks Statistik. 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Alle kommuner arbejder løbende med at opgøre et forventet 
regnskab for det igangværende år. Fire gange årligt 
indberetter kommunerne forventninger for de samlede 
serviceudgifter til KL. Af søjlen til højre fremgår det, at ikke 
alle kommuner er lige gode til at forudsige regnskabet efter 1. 
halvår. Ift. prognoser for forventet regnskab kan drøftes: 

- Hvor tæt rammer prognosen på regnskabet? 
- Skal der opstilles mål for, hvor tæt kommunen skal 

ramme? 
- Hvor ofte skal politikerne orienteres om forventet 

regnskab? 
- Hvor aktivt anvendes forventet regnskab i forbindelse 

med budgetlægningen? 
- Hvorledes er dialogen om forventet regnskab 

organiseret på tværs af kommunen? 

 
 
 
 

Afvigelse endeligt regnskab og forventet 
regnskab (indberettet til KL i aug.) service 
2014, pct. 
Lyngby-Taarbæk 0,0 
Solrød 0,0 
Næstved 0,0 
Rebild -0,1 
Vallensbæk 0,1 
Hvidovre -0,1 
Thisted -0,1 
Greve 0,1 
Odense -0,1 
Samsø 0,1 
Mariagerfjord 0,1 
Kolding -0,2 
Gentofte 0,2 
Haderslev -0,2 
Vordingborg -0,2 
Rudersdal 0,2 
Hjørring 0,3 
Aabenraa -0,3 
Norddjurs 0,3 
Horsens -0,3 
Hørsholm 0,3 
Helsingør 0,3 
Herlev -0,3 
Faaborg-Midtfyn 0,4 
Kerteminde -0,4 
Egedal 0,4 
Vesthimmerlands 0,4 
Læsø -0,5 
Århus 0,5 
Roskilde 0,5 
Varde -0,5 
Favrskov -0,5 
Albertslund -0,5 
Furesø 0,6 
Brønderslev -0,6 
Skive 0,6 
Jammerbugt 0,7 
Holstebro 0,7 
Skanderborg 0,8 
Rødovre 0,8 
Ballerup 0,8 
Lemvig -0,9 
Høje-Taastrup 0,9 
Frederikshavn 0,9 
Vejen 0,9 
Fredensborg -0,9 
Ishøj 0,9 
København 1,0 
Nyborg 1,0 
Frederikssund 1,0 
Vejle 1,0 
Gribskov -1,1 
Dragør 1,2 
Stevns 1,2 
Slagelse 1,3 
Tårnby 1,3 
Ringsted 1,3 
Aalborg 1,4 
Assens 1,4 
Esbjerg 1,5 
Ringkøbing-Skjern 1,5 
Frederiksberg 1,5 
Silkeborg 1,5 
Odder 1,5 
Gladsaxe 1,5 
Køge 1,5 
Svendborg 1,6 
Lolland -1,7 
Glostrup 1,7 
Halsnæs -1,7 
Allerød 1,7 
Kalundborg 1,7 
Billund -1,9 
Middelfart 2,0 
Randers 2,1 
Viborg 2,1 
Brøndby 2,1 
Syddjurs 2,1 
Hillerød 2,2 
Struer 2,2 
Guldborgsund 2,2 
Sorø -2,3 
Morsø 2,4 
Odsherred 2,4 
Tønder 2,4 
Hedensted 2,4 
Faxe 2,5 
Lejre -2,5 
Herning 2,7 
Bornholm 2,8 
Holbæk 2,8 
Sønderborg 3,1 
Fredericia 3,1 
Ikast-Brande 3,5 
Langeland 3,6 
Nordfyns 4,0 
Fanø 4,8 
Ærø 6,4 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Mange kommuner arbejder fokuseret med løbende at forbedre regnskabsprognoser både 
for udvalgte serviceområder og for serviceudgifterne samlet. Det giver kommunen et 
bedre overblik over økonomien i indeværende år og giver politikere og embedsfolk en 
større viden om, hvad kommunen ”får for pengene”.  
Samtidig giver en præcis regnskabsprognose for serviceudgifterne kommunen en større 
sikkerhed i forhold til at undgå en individuel regnskabssanktion. Derfor arbejder mange 
kommuner mere målrettet med at inddrage data vedrørende personale og aktiviteter 
samt forbrug i løbet af året. 
 
 

Ved I, hvor jeres regnskab ender? 

BRUGES UDVIKLING I PERSONALET SOM RETNINGSPIL FOR ØKONOMIEN? 
Kommunens udgifter til aflønning af personale udgør som tommelfingerregel omkring 75 
pct. af kommunens udgifter. Derfor kan udviklingen i kommunens samlede personale i 
det igangværende år også ofte være en strømpil for, hvorledes udgifterne udvikler sig i 
forhold til året før. Figuren viser en generel tendens til, at udviklingen i kommunens 
serviceudgifter fra 2013 til 2014 følger udviklingen i personalet i første halvår 2013 til 
første halvår 2014. Udviklingen i personalet kan således supplere fx oplysninger om 
udviklingen i det egentlig forbrug i kroner og ører. 
 

 

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

-8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%

Re
gn

sk
ab

 2
01

3 
til

 2
01

4,
 se

rv
ic

e

Udvikling i personale, gns. mdr. jan-juni 2013 til 2014



7Økonomi og målstyring
Brug nøgletal i styringen – Kend din kommune

Afvigelse mellem forventet og endeligt regnskab, serviceudgi�er

Under 1,0 pct.

1,0 �l 1,9 pct.

2,0 �l 3,0 pct.

Over 3,0 pct.



8 Økonomi og målstyring
Brug nøgletal i styringen – Kend din kommune

    

 

 

 

 

 

 DATA 
Beregnet pba. budget 
2014-2016 og opgjort 
pr. indbygger i det 
enkelte år (skøn for 
2016). Tallene er alle 
opgjort i 2016-pris- og 
lønniveau og derefter 
beregnet som et 
samlet gennemsnit for 
årene. 
Tallet kan også findes i 
FLIS. 
 
Kilde: Danmarks 
Statistik samt Social- 
& Indenrigsministeriet 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Driftsbalancen giver anledning til overvejelser omkring 
kommunens forbrug på den løbende drift, hvilket er meget 
tæt forbundet med kommunens serviceniveau. Derudover er 
driftsbalancen relevant i diskussioner om kommunens 
udvikling og muligheder for anlægsinvesteringer. 
 
En række spørgsmål kan overvejes i denne forbindelse, fx: 

- Har kommunen råd til det nuværende serviceniveau? 
- Hvordan påvirker demografien driftsbalancen i de 

kommende år, og giver det behov for handling? 
- Er der mulighed for at opnå driftsbesparelser gennem 

effektiviseringer? 
- Kan der foretages anlægsinvesteringer, der giver 

løbende driftsbesparelser? 
- Skal der opstilles et mål for driftsbalancens størrelse i 

budgettet? 
 
 
 
 

Gennemsnitlig driftsbalance i budget 
2014-2016, kr./indbygger 
København 5.815 
Billund 5.673 
Gladsaxe 4.625 
Ballerup 4.491 
Frederiksberg 4.411 
Høje-Taastrup 4.067 
Stevns 3.659 
Brøndby 3.554 
Hvidovre 3.551 
Sønderborg 3.525 
Tårnby 3.478 
Vallensbæk 3.413 
Fredensborg 3.350 
Vejle 3.301 
Ringsted 3.100 
Lejre 3.079 
Ishøj 3.052 
Faxe 2.964 
Furesø 2.959 
Horsens 2.957 
Haderslev 2.884 
Vesthimmerland 2.884 
Halsnæs 2.852 
Gentofte 2.846 
Silkeborg 2.840 
Guldborgsund 2.758 
Rudersdal 2.753 
Fredericia 2.742 
Næstved 2.726 
Egedal 2.676 
Rødovre 2.673 
Rebild 2.665 
Vordingborg 2.654 
Kolding 2.586 
Viborg 2.573 
Hedensted 2.533 
Helsingør 2.507 
Mariagerfjord 2.505 
Hillerød 2.496 
Herning 2.492 
Aabenraa 2.463 
Holbæk 2.436 
Ærø 2.380 
Herlev 2.353 
Assens 2.349 
Aalborg 2.343 
Odense 2.339 
Favrskov 2.331 
Holstebro 2.323 
Glostrup 2.310 
Frederikshavn 2.308 
Kalundborg 2.307 
Hørsholm 2.236 
Sorø 2.175 
Dragør 2.135 
Tønder 2.125 
Svendborg 2.100 
Varde 2.075 
Nyborg 2.050 
Middelfart 2.043 
Køge 1.976 
Allerød 1.920 
Lyngby-Taarbæk 1.870 
Ringkøbing-Skjern 1.869 
Roskilde 1.867 
Faaborg-Midtfyn 1.855 
Vejen 1.822 
Randers 1.787 
Nordfyn 1.768 
Thisted 1.757 
Aarhus 1.748 
Albertslund 1.737 
Solrød 1.706 
Kerteminde 1.687 
Syddjurs 1.643 
Skanderborg 1.604 
Jammerbugt 1.567 
Struer 1.535 
Skive 1.514 
Frederikssund 1.366 
Slagelse 1.359 
Odsherred 1.311 
Lemvig 1.310 
Odder 1.300 
Gribskov 1.285 
Fanø 1.280 
Norddjurs 1.217 
Ikast-Brande 1.183 
Samsø 1.178 
Bornholm 1.172 
Morsø 1.119 
Greve 1.052 
Hjørring 1.011 
Lolland 1.009 
Brønderslev 974 
Esbjerg 941 
Læsø 210 
Langeland -674 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Driftsbalancen viser forholdet mellem driftsudgifterne og indtægterne fra skatter, 
tilskud/udligning mv. i budgettet, altså det budgetterede overskud på den løbende drift. 
Det er en tommelfingerregel, at overskuddet på driften skal være tilstrækkelige stort til at 
kunne finansiere anlægsinvesteringer og afdrag på gælden. Driftsbalancen er det samlede 
resultat af de politiske prioriteringer i budgettet og indikerer, hvor mange indtægter der 
ikke er budgetteret til driften, som kommunen forventer at få i budgetåret. Summen af 
disse indtægter – overskuddet på driftsbalancen - kan fx bruges på anlæg eller lægges i 
kassen. Driftbalancen skal iht. gældende regler være positiv i budgettet. 
 

Er jeres økonomi i balance? 

TENDENS TIL, AT KOMMUNER MED LAV BUDGETTERET DRIFTSBALANCE FORBEDRER DEN MEST 
Fra 2011 og frem har driftsbalancen i kommunernes samlede regnskab været bedre, end 
den har været i budgetterne. Dette hænger tæt sammen med det mindreforbrug på 
service, der har været i samme periode, og som isoleret set udgør et betydeligt plus ift. 
driftsbalancen fordi udgifterne helt enkelt bliver mindre. I det senest kendte regnskab 
(2014) var driftsbalancen på landsplan 849 kr./indbygger bedre, end det var tilfældet i 
samme års budget. Nedenstående analyse viser, at der er en tendens til, at jo lavere 
driftsbalancen var i budgettet for 2014, jo mere er den blevet forbedret i regnskabet. 
Hver prik repræsenterer en kommune, og den sorte prik viser landsgennemsntittet. 
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Gennemsnitlig dri�sbalance

Over 2.500 kr.

2.000 �l 2.500 kr. 

1.500 �l 1.999 kr.

Under 1.500 kr. 
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 DATA 
Beregnet som et 
gennemsnit af 
bruttoanlægs-
udgifterne i regnskab 
2014, budget 2015 og 
budget 2016. Opgjort 
pr. indbygger 1. januar 
i det enkelte år 
(foreløbige tal for 
2016). Opgjort i 2016 
pris- og lønniveau. 
Tallene for de enkelte 
år kan også findes i 
FLIS. 
Kilde: Danmarks 
Statistik 
 
 

Gennemsnitlige skattefinansierede 
bruttoanlægsudgifter i 2014-2016, 
kr./indbygger 
Samsø 16.821 
Billund 6.827 
København 6.002 
Gentofte 4.765 
Albertslund 4.462 
Egedal 4.124 
Odense 4.124 
Ballerup 4.114 
Holstebro 4.063 
Favrskov 4.021 
Aarhus 4.002 
Høje-Taastrup 3.710 
Køge 3.646 
Frederiksberg 3.465 
Furesø 3.365 
Brøndby 3.300 
Skanderborg 3.271 
Lyngby-Taarbæk 3.204 
Kerteminde 3.198 
Stevns 3.168 
Svendborg 3.157 
Sønderborg 3.140 
Silkeborg 3.138 
Viborg 3.121 
Solrød 3.102 
Aabenraa 3.088 
Frederikssund 3.083 
Herning 3.082 
Gladsaxe 3.053 
Tønder 3.046 
Læsø 3.013 
Odsherred 2.979 
Vejen 2.952 
Hørsholm 2.952 
Faaborg-Midtfyn 2.941 
Roskilde 2.852 
Nyborg 2.821 
Ærø 2.816 
Fanø 2.760 
Esbjerg 2.741 
Varde 2.723 
Middelfart 2.718 
Vallensbæk 2.715 
Holbæk 2.711 
Norddjurs 2.709 
Vejle 2.701 
Tårnby 2.672 
Odder 2.644 
Haderslev 2.638 
Hjørring 2.622 
Assens 2.603 
Dragør 2.594 
Lejre 2.580 
Nordfyn 2.573 
Hvidovre 2.557 
Allerød 2.556 
Hillerød 2.512 
Guldborgsund 2.472 
Glostrup 2.457 
Fredensborg 2.452 
Mariagerfjord 2.424 
Faxe 2.424 
Vesthimmerland 2.405 
Kolding 2.401 
Aalborg 2.400 
Rebild 2.387 
Jammerbugt 2.361 
Rudersdal 2.354 
Helsingør 2.352 
Syddjurs 2.305 
Struer 2.282 
Ikast-Brande 2.250 
Horsens 2.248 
Fredericia 2.241 
Lemvig 2.227 
Skive 2.210 
Halsnæs 2.202 
Langeland 2.167 
Vordingborg 2.149 
Herlev 2.138 
Frederikshavn 2.123 
Greve 2.070 
Thisted 2.066 
Rødovre 2.038 
Bornholm 1.924 
Randers 1.920 
Ringsted 1.857 
Kalundborg 1.853 
Slagelse 1.798 
Ishøj 1.768 
Ringkøbing-Skjern 1.755 
Hedensted 1.735 
Lolland 1.543 
Næstved 1.513 
Sorø 1.503 
Brønderslev 1.479 
Morsø 1.459 
Gribskov 967 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Anlægsinvesteringer er en fast del af budgetforhandlingerne i 
alle kommuner. Anlægsniveauet bør afspejle det 
investeringsbehov, der er i kommunens eksisterende 
bygningsmasse, samt det behov, kommunens udviklingstræk 
skaber. Men investeringerne skal også kunne finansieres, og 
det er derfor en vigtig politisk beslutning at finde balancen 
mellem behovet og finansieringsmulighederne. 
Følgende spørgsmål kan overvejes: 

- Hvilke anlægsinvesteringer har kommunen brug for – og 
har kommunen råd til at finansiere dem? 

- Hvor stort skal råderummet til anlægsinvesteringer være? 
- Hvordan kan anlægsinvesteringerne anvendes strategisk i 

kommunens udvikling? 
- Hvordan kan anlægsinvesteringerne understøtte de 

politiske prioriteringer ift. driften? 
 
 
 
 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Behovet for anlægsinvesteringer er forskelligt fra kommune til kommune. Tilsvarende er 
de økonomiske muligheder og prioriteringer også forskellige. Som tommelfingerregel skal 
kommunens driftsbudget give et økonomisk overskud, der kan bruges til 
anlægsinvesteringer – altså både renoveringer og nybyggeri.  
Et højt anlægsniveau betyder grundlæggende, at kommunen investerer meget i 
bygningsmassen pt., men det siger ikke noget om baggrunden for investeringerne. Der 
kan altså ikke sættes lighedstegn mellem fx et højt anlægsniveau og bestemte 
udviklingstræk i demografien. 
 
 

Hvor meget bruger I på anlægsprojekter? 

HVAD BRUGES ANLÆGSKRONERNE TIL? 
Sammensætningen af anlægsudgifterne adskiller sig betydeligt fra sammensætningen af 
serviceudgifterne. Det skyldes blandt andet, at nogle områder er kendetegnet ved at 
kræve store løbende anlægsinvesteringer – især vejene – mens andre områder typisk er 
mere løntunge og derfor ikke fylder lige så meget i anlægsbudgettet, som de gør i 
servicebudgettet. På landsplan har sammensætningen af anlægsudgifter været 
nogenlunde stabil fra 2010 og frem. Især investeringerne i jordforsyning udgjorde en 
markant større andel af anlægsudgifterne i årene umiddelbart efter kommunalreformen, 
end det senere har været tilfældet, ligesom vejene dengang udgjorde en tilsvarende 
mindre andel af de samlede anlægsudgifter. 

 

 

Øvrige; 18%

Administration; 8%
Kultur, idræt og fritid; 10%

Jordforsyning og faste ejendomme; 16%

Veje; 21%

Folkeskole og dagtilbud; 27%

Fordeling af anlægsudgifterne i regnskab 2014
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Gennemsnitlige ska�efinansierede bru�oanlægsudgi�er

Over 3.000 kr.

2.500 �l 3.000 kr. 

2.000 �l 2.499 kr. 

Under 2.000 kr. 
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 DATA 
Gennemsnitlig 
likviditet opgjort efter 
kassekreditreglen ved 
udgangen af 3. kvartal 
2015. Tallet er 
udregnet som den 
gennemsnitlige 
daglige likviditet over 
de seneste 365 dage. 
Tallet er opgjort pr. 
indbygger den 1. 
januar 2015. 
 
Kilde: Social- og 
Indenrigsministeriet 
(www.noegletal.dk) 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Det er svært at definere et mål for hvor stor en likviditet, en 
kommune bør have. Likviditeten bør dog være stor nok til at 
imødegå pludselig vækst i udgifter, der ikke har været mulige 
at forudse, samt give mulighed for at håndtere et pludseligt 
stort forbrug af decentralt opsparede midler uden at 
kommunen kommer i konflikt med kassekreditreglen og 
dermed ”sat under administration”. 
I denne forbindelse kan følgende spørgsmål overvejes: 

- Bør der fastlægges et mål eller et pejlemærke for 
likviditeten og/eller udviklingen i denne? 

- Er der i kommunalbestyrelsen enighed om et mål for 
likviditeten, som man kan forpligte hinanden på? 

- Hvilken rolle bør hensynet til likviditeten spille, når 
budgetrammerne for service og anlæg aftales? 

- Hvordan kan et likviditetsmål bruges aktivt i styringen? 
 
 
 

Gennemsnitlig likviditet efter 
kassekreditreglen ultimo 3. kvt. 2015, 
kr./indbygger 
Tårnby 17.359 
Brøndby 15.065 
København 12.981 
Lyngby-Taarbæk 11.862 
Hvidovre 11.549 
Frederiksberg 10.529 
Furesø 10.033 
Assens 10.013 
Gladsaxe 9.943 
Dragør 9.866 
Silkeborg 9.839 
Ballerup 9.685 
Vejle 9.491 
Nordfyn 9.417 
Struer 9.360 
Herlev 8.604 
Høje-Taastrup 8.538 
Skive 8.087 
Vallensbæk 8.071 
Nyborg 8.020 
Sønderborg 7.600 
Solrød 7.551 
Skanderborg 7.543 
Lemvig 7.413 
Stevns 7.358 
Gentofte 7.092 
Odder 7.049 
Herning 6.863 
Frederikssund 6.579 
Esbjerg 6.559 
Ikast-Brande 6.497 
Ringsted 6.384 
Ringkøbing-Skjern 6.180 
Tønder 6.093 
Fredericia 6.070 
Køge 5.949 
Faxe 5.938 
Ærø 5.712 
Faaborg-Midtfyn 5.684 
Varde 5.653 
Roskilde 5.652 
Samsø 5.648 
Norddjurs 5.529 
Favrskov 5.488 
Slagelse 5.479 
Fanø 5.462 
Egedal 5.459 
Billund 5.425 
Aabenraa 5.357 
Glostrup 5.328 
Ishøj 5.295 
Horsens 5.160 
Odense 5.100 
Greve 4.996 
Aarhus 4.990 
Viborg 4.928 
Vejen 4.843 
Gribskov 4.838 
Kalundborg 4.805 
Holbæk 4.754 
Rødovre 4.711 
Allerød 4.671 
Morsø 4.653 
Middelfart 4.579 
Odsherred 4.363 
Læsø 4.269 
Helsingør 4.233 
Hillerød 4.083 
Randers 4.036 
Sorø 4.019 
Hedensted 4.004 
Kolding 3.879 
Lejre 3.861 
Haderslev 3.830 
Bornholm 3.826 
Langeland 3.771 
Rebild 3.730 
Syddjurs 3.679 
Kerteminde 3.646 
Holstebro 3.572 
Aalborg 3.548 
Svendborg 3.244 
Halsnæs 3.240 
Mariagerfjord 3.211 
Albertslund 3.007 
Hørsholm 2.945 
Thisted 2.899 
Jammerbugt 2.666 
Lolland 2.567 
Vesthimmerland 2.203 
Vordingborg 2.091 
Næstved 1.801 
Guldborgsund 1.788 
Brønderslev 1.536 
Rudersdal 1.265 
Frederikshavn 1.247 
Hjørring 579 
Fredensborg 488 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

LIKVIDITETEN STABIL PÅ LANDSPLAN, MEN BETYDELIGE FORSKYDNINGER KOMMUNERNE IMELLEM 
Kommunernes samlede likviditet har været nogenlunde stabil i de seneste år. Der er dog 
betydelige forskelle i udviklingen kommunerne imellem. Nedenstående figur viser 
udviklingen i likviditeten i de seneste to år fordelt på hver enkelte kommune, hvor hver 
søjle repræsenterer en kommune, mens den sorte søjle viser landsgennemsnittet på 173 
kr./indbygger. Kigger man på fordelingen af kommuner, som haft en likviditetsudvikling, 
der er bedre end landsgennemsnittet i perioden, topper kommunerne i Region Midt, 
hvor likviditeten i 14 ud af 19 kommuner er steget mere end landgennemsnittet i 
perioden. Det samme er tilfældet for 6 ud af 11 kommuner i Region Nordjylland, 15 ud af 
29 kommuner i Region Hovedstaden og 11 ud af 22 kommuner i Region Syd. Endelig er 
det i Region Sjælland kun tilfældet for 7 ud af 17 kommuner. 
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HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Likviditeten er et mål for hvor mange penge, der ligger i kommunens kasse. En betydelig 
del af likviditeten er typisk allerede prioriteret til håndtering af kommende og kendte 
udfordringer, fremtidige anlægsprojekter eller lignende. Derudover udgøres en del af 
likviditeten typisk af decentralt opsparede midler, der kan overføres fra år til år.  
At have en høj likviditet betyder derfor ikke nødvendigvis, at der er et stort aktuelt 
prioriteringsrum – uanset om der er styret målrettet efter dette eller ej. Likviditeten er 
her opgjort efter kassekreditreglen, dvs. som et gennemsnit over de seneste 12 måneder. 
Tallet er ikke et direkte udtryk for, hvad kommunekassen reelt indeholder lige nu. 
 

Hvor stor er jeres kassebeholdning? 

Landsgennemsnit 
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Gennemsnitlig likviditet opgjort e�er kassekreditreglen 

Over 7.000 kr.

5.000 �l 7.000 kr.

3.000 �l 4.999 kr.

Under 3.000 kr.
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DATA 
Tallet er opgjort som 
den samlede 
langfristede gæld i 
regnskab 2014 
fratrukket den gæld, 
der vedrører 
ældreboliger. 
Tallet er opgjort pr. 
indbygger den 1. 
januar 2015. 
Tallet kan også findes i 
FLIS.  
 
Kilde: Danmarks 
Statistik 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Lån udgør en begrænset – men ofte central – del af 
kommunernes økonomi. Men én ting er, om der er mulighed 
for at lånefinansiere en anlægsinvestering. Noget andet er, 
om det er fordelagtigt og i øvrigt noget, man politisk ønsker. 
En række spørgsmål kan drøftes i denne sammenhæng: 

– Hvornår skal kommunen gå efter at lånefinansiere en 
anlægsinvestering i det omfang, det er muligt? 

– Hvor stor en gæld har kommunen råd til løbende at 
betale renter og afdrag på? 

– Bør der opstilles et politisk mål for størrelsen af 
gælden, eller måske for udviklingen i gælden? 

– Kan der spares op således, at en anlægsinvestering i 
stedet kan kassefinansieres om et par år? 

– Er der behov for at vedtage en finansiel strategi, der 
fastlægger retningslinjerne for såvel lån som 
investeringer? 

 
 
 
 

Langfristet gæld ex. ældreboliger i 
regnskab 2014, kr./indbygger 
Tårnby 22 
Billund 3.586 
København 3.625 
Herning 3.984 
Nordfyns 4.324 
Glostrup 4.622 
Aalborg 5.038 
Silkeborg 5.049 
Rudersdal 5.104 
Odense 5.331 
Middelfart 5.688 
Bornholm 5.972 
Hvidovre 6.734 
Brøndby 6.805 
Aarhus 6.895 
Tønder 7.298 
Esbjerg 7.302 
Nyborg 7.322 
Rebild 7.397 
Herlev 7.429 
Lyngby-Taarbæk 7.814 
Thisted 8.102 
Skanderborg 8.414 
Holstebro 8.467 
Favrskov 8.518 
Varde 8.625 
Gladsaxe 8.658 
Viborg 8.769 
Aabenraa 8.932 
Ikast-Brande 9.067 
Solrød 9.136 
Stevns 9.161 
Faaborg-Midtfyn 9.265 
Struer 9.297 
Høje-Taastrup 9.445 
Gentofte 9.614 
Vejen 9.740 
Lemvig 9.927 
Slagelse 9.979 
Kalundborg 10.006 
Syddjurs 10.043 
Ringkøbing-Skjern 10.274 
Hedensted 10.510 
Jammerbugt 10.583 
Mariagerfjord 10.640 
Vejle 10.737 
Randers 10.806 
Hørsholm 10.840 
Allerød 10.881 
Kolding 10.966 
Lejre 11.256 
Greve 11.443 
Norddjurs 11.730 
Rødovre 11.907 
Ringsted 12.130 
Skive 12.188 
Roskilde 12.398 
Odder 12.424 
Sønderborg 12.467 
Vesthimmerlands 12.892 
Køge 12.909 
Kerteminde 13.106 
Odsherred 13.145 
Vordingborg 13.200 
Helsingør 13.356 
Ballerup 13.531 
Hillerød 13.706 
Frederikssund 13.960 
Haderslev 14.125 
Næstved 14.203 
Faxe 14.299 
Morsø 14.416 
Holbæk 14.757 
Langeland 14.864 
Dragør 14.867 
Fredensborg 14.935 
Brønderslev 15.017 
Frederiksberg 15.088 
Albertslund 15.867 
Horsens 16.428 
Hjørring 16.473 
Fredericia 16.902 
Svendborg 17.155 
Sorø 17.162 
Fanø 17.584 
Gribskov 17.884 
Assens 19.423 
Frederikshavn 20.297 
Halsnæs 20.374 
Ishøj 21.624 
Lolland 24.777 
Vallensbæk 24.850 
Guldborgsund 29.655 
Læsø 29.871 
Egedal 32.084 
Ærø 33.466 
Furesø 71.026 
Samsø 100.069 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Den langfristede gæld viser kommunens gældsætning på længere sigt. Tallet er vigtigt, 
fordi det siger noget om de forpligtelser, kommunen har påtaget sig og typisk investeret i 
anlæg. Samtidig giver tallet en idé om, hvordan den årlige driftsbalance påvirkes af 
renteudgifter og afdrag på gælden. 
Det er vigtigt at være opmærksom på, at anlægsudgifter normalt ikke kan lånefinansieres. 
Der er dog få undtagelser, ligesom der typisk afsættes lånepuljer i økonomiaftalerne. 
 

Hvor stor er jeres gæld? 

TENDENS TIL, AT KOMMUNER MED HØJ GÆLD HAR ØGET GÆLDEN MEST I DE SENESTE ÅR 
Kommunernes samlede langfristede gæld, opgjort ex. gælden vedr. ældreboliger, er 
siden kommunalreformen steget med ca. 4,3 mia. kr., hvilket svarer til knap 800 kr. pr. 
indbygger den 1. januar 2015. Figuren nedenfor viser sammenhængen mellem den 
aktuelle størrelse af den langfristede gæld og udviklingen i denne fra 2007-2014. Der er 
en svag tendens til, at kommuner, der aktuelt har en høj gæld, også har øget gælden 
mest i perioden 2007-2014. Den sorte prik viser landsgennemsnittet, der var på 10.710 
kr./indbygger i 2014, svarende til en stigning på 764 kr./indbygger i perioden 2007-2014. 

 
Note: Furesø og Samsø Kommuner fremgår ikke af figuren 
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Langfristet gæld ekskl. gæld vedr. ældreboliger

Under 8.000 kr.

8.000 �l 11.999 kr. 

12.000 �l 16.000 kr. 

Over 16.000 kr.
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02/  FOLKESKOLE

03/ DAGTILBUD
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DATA 
Nøgletallet viser de 
gennemsnitlige netto-
driftsudgifter pr. elev i 
regnskab 2014 (funk-
tion 3.22.01 -3.22.04, 
3.22.06 -3.22.09).  
 
Data stammer fra FLIS. 
 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
I den enkelte kommune kan det med udgangspunkt i nøgletal-
let være relevant at drøfte følgende spørgsmål:            

- Er udgiftsniveauet et udtryk for et valgt serviceniveau, 
eller kan der være andre årsager til det niveau din 
kommune befinder sig på? 

- Er der sket strukturtilpasninger i jeres kommune? Har 
I fx store eller små skoler og klasser?  

- Er der en lav elev-lærer-ratio, højt sygefravær eller en 
høj andel elever i specialskole? 

- Hvornår har tildelings- og styringsmodellen i din kom-
mune sidst fået et eftersyn? 

- Løses de administrative opgaver centralt i kommunen 
eller decentralt på skolerne?  Tænkes der i fælles le-
delse af skolerne? 

- Er der fokus på brug af digitale lærermidler og har 
kommunen en strategi for digitalisering? 

 
 
 
 

NDU (kr./elev) i regnskab 2014 (14-pl) 
Fredericia*  62.687  
Favrskov*  63.066  
Silkeborg  63.554  
Odense*  63.685  
Dragør*  63.942  
Holstebro  64.113  
Vejen  64.838  
Rebild  66.142  
Herning  66.211  
Brønderslev*  66.480  
Skive  67.025  
Skanderborg*  67.398  
Viborg  67.827  
Greve  68.390  
Stevns  68.466  
Ringkøbing-Skjern*  68.527  
Esbjerg  68.851  
Vejle  69.436  
Allerød  69.732  
Solrød  70.157  
Fanø  70.422  
Lejre  70.575  
Lyngby-Taarbæk  70.655  
Køge  70.680  
Næstved  70.684  
Billund  70.767  
Lemvig  70.962  
Frederiksberg  70.972  
Assens  70.997  
Frederikshavn  71.149  
Aalborg  71.494  
Nordfyns  71.691  
Nyborg  71.790  
Hedensted  72.244  
Faxe  72.359  
Sønderborg*  72.438  
Rudersdal  72.590  
Kerteminde  72.707  
Guldborgsund*  72.787  
Kolding*  72.862  
Gentofte  72.890  
Middelfart*  73.043  
Sorø  73.137  
Horsens  73.241  
Aabenraa  73.508  
Egedal  73.526  
Aarhus*  73.817  
Vallensbæk  73.869  
Ærø  73.988  
Hørsholm  74.077  
Jammerbugt*  74.562  
Haderslev  74.579  
Struer*  74.776  
Varde  74.910  
Thisted  75.082  
Tårnby*  75.092  
Hjørring  75.321  
Ikast-Brande*  75.984  
Mariagerfjord  76.412  
Vordingborg  76.618  
Ringsted  76.669  
Randers  77.253  
Slagelse  77.282  
Hvidovre  77.335  
Vesthimmerlands*  77.894  
Furesø  77.948  
Bornholm*  78.092  
Odder  78.214  
Kalundborg  78.463  
Tønder  79.309  
Svendborg  79.588  
Ballerup  79.734  
Gladsaxe  79.801  
Holbæk  79.912  
København*  79.969  
Syddjurs  80.460  
Hillerød  80.618  
Rødovre  80.973  
Morsø  80.993  
Faaborg-Midtfyn  81.889  
Roskilde  82.358  
Fredensborg  82.515  
Helsingør  82.955  
Frederikssund  83.904  
Gribskov  83.915  
Høje-Taastrup  84.677  
Glostrup  84.919  
Albertslund  85.379  
Norddjurs  85.924  
Herlev*  86.107  
Lolland  89.772  
Brøndby  90.034  
Odsherred  94.281  
Samsø  94.694  
Læsø  99.530  
Ishøj  99.762  
Langeland  105.730  
Halsnæs - 

*: Ikke tilmeldt FLIS pr. januar 2016 
-: Elevtallet udestår 
Anm 1: For R2012 bruges ikke FLIS-data 
men DST-data for Faxe, Fredericia, Ikast-
Brande, Odense og Aarhus.  
Anm 2: R2014 bruges ikke FLIS-data 
men DST-data for Glostrup, Ikast-Brande 
og Aarhus.  
 
 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Danmark er et af de lande i verden, der bruger flest ressourcer pr. elev i folkeskolen.  Men 
sammenlignes kommunernes udgifter, er der store forskelle i, hvor meget den enkelte 
kommune bruger pr. elev. Det kan skyldes forskelle i politiske prioriteringer eller forskelle 
i rammevilkår som er svære at ændre på kort sigt. Men høje udgifter pr. elev kan også 
skyldes mere styrbare forhold som andel elever i specialklasser, forskelle i effektivitet og 
manglende kapacitetstilpasninger, fx til faldende børnetal, m.v.  

Hvad koster en elev i jeres kommune? 

KOMMUNALE FORSKELLE MELLEM FAKTISKE OG FORVENTEDE ENHEDSUDGIFTER TIL FOLKESKOLEN  
Figuren er baseret på KORAs nye kvantitative analyse af forskelle i kommunale enhedsud-
gifter til skoler og viser forskellen i de faktiske og de strukturelt korrigerede enhedsudgif-
ter til folkeskolen inklusiv specialskoler i 2012/2013. Indekset er et udtryk for, hvor 
mange procent højere eller lavere end forventet, kommunens faktiske enhedsudgift er. 
Ved indeks 100 er der ingen forskel mellem den faktiske og forventede enhedsudgift for 
den enkelte kommune. Dermed ses det, at de faktiske enhedsudgifter til folkeskolen i 
nogle kommuner ligger 10-15 pct. over det niveau, man ville forvente ud fra kommunens 
strukturelle vilkår, mens det i andre kommuner ligger 10-15 pct. under. 

 
Kilde: KORA (se mere på www.kora.dk) 
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Under 70.000 kr. 

70.001 �l 75.000 kr. 

75.001 �l 80.000 kr  

Over 80.000 kr

Ingen data

Ne�odri�udgi�er pr. elev �l folkeskoler inklusiv special�lbud
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DATA 
Nøgletallet viser 
andelen af elever, der 
er ekskluderet fra den 
almene undervisning.  
 
Data stammer fra FLIS 
og er opgjort i 
september 2015. 
 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Det kan være relevant at drøfte følgende: 

- Har kommunalbestyrelsen opstillet mål for inklusion i 
folkeskolen? 

- Hvordan sikrer kommunalbestyrelsen, at der følges 
op på fastsatte mål for inklusion? 

- Er der på skolerne økonomiske incitamenter til 
inklusion? Lader kommunen frigjorte midler fra 
specialtilbuddene forblive på skoleområdet i 
forbindelse med inklusion af eleverne? 

- Har kommunen afsat midler til kompetenceudvikling i 
forbindelse med inklusionsindsatsen? 

- Hvordan understøtter kommunen, at man arbejder 
inkluderende på skolerne? 

 

 
 
 

Segregeringsgrad i september 2015, pct.  
Læsø 0,0 
Dragør* 1,8 
Rudersdal 1,9 
Fanø 2,2 
Gentofte 2,3 
Billund 2,4 
Vordingborg 2,5 
Vallensbæk 2,8 
Rebild 2,9 
Horsens 2,9 
Egedal 3,0 
Varde 3,2 
Lyngby-Taarbæk 3,3 
Vejen 3,4 
Esbjerg 3,4 
Roskilde 3,4 
Vejle 3,5 
Fredericia* 3,6 
Tårnby* 3,6 
Favrskov* 3,6 
Skanderborg* 3,6 
Viborg 3,6 
Hvidovre 3,7 
Aalborg 3,7 
Hørsholm 3,8 
Køge 3,8 
Silkeborg 3,8 
Skive 3,8 
Gladsaxe 3,8 
Aarhus* 3,8 
Odense* 3,9 
Hedensted 3,9 
Greve 4,0 
Lejre 4,0 
Ballerup 4,1 
Holstebro 4,2 
Solrød 4,2 
Guldborgsund* 4,2 
Nordfyns 4,3 
Jammerbugt* 4,3 
Struer* 4,3 
Fredensborg 4,3 
Herning 4,4 
Assens 4,4 
Albertslund 4,4 
Gribskov 4,4 
Odder 4,5 
Ikast-Brande* 4,6 
Helsingør 4,6 
Ringkøbing-Skjern* 4,6 
Furesø 4,7 
Sorø 4,7 
Morsø 4,8 
Brønderslev* 4,8 
København* 4,9 
Mariagerfjord 4,9 
Sønderborg* 5,0 
Kerteminde 5,0 
Vesthimmerlands* 5,0 
Høje-Taastrup 5,1 
Faxe 5,1 
Kolding* 5,1 
Lemvig 5,1 
Allerød 5,2 
Lolland 5,2 
Tønder 5,2 
Bornholm* 5,4 
Glostrup 5,6 
Frederikshavn 5,6 
Randers 5,6 
Ringsted 5,7 
Aabenraa 6,0 
Middelfart* 6,0 
Herlev* 6,1 
Norddjurs 6,2 
Haderslev 6,3 
Faaborg-Midtfyn 6,3 
Syddjurs 6,5 
Svendborg 6,6 
Slagelse 6,6 
Brøndby 6,6 
Rødovre 6,7 
Holbæk 6,8 
Langeland 7,2 
Nyborg 7,2 
Næstved 7,3 
Stevns 7,5 
Kalundborg 7,7 
Odsherred 7,8 
Ishøj 8,6 
Frederiksberg - 
Frederikssund - 
Halsnæs - 
Hillerød - 
Hjørring - 
Samsø - 
Thisted - 
Ærø - 

*: Ikke tilmeldt FLIS pr. januar 2016 
-: Data mangler 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
I økonomiaftalen for 2013 blev der aftalt en målsætning mellem regeringen og KL om at 
andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, skal stige til 96 pct. i 
2015, samtidig med at fagligheden og trivslen i folkeskolen skal øges. Udviklingen har i en 
årrække været, at flere og flere elever i folkeskolen er blevet segregeret til specialtilbud. 
Denne udvikling har kommunerne vendt. Det er til gavn for eleverne, da forskning viser, 
at inklusion i den almene undervisning kan være til gavn både for elever med særlige 
behov og almenelever. KL’s egen undersøgelse samt den nye statusrapport om inklusion 
viser samtidig, at der generelt følger ressourcer med over i den almindelige undervisning, 
og at kommunerne dermed sikrer, at de frigjorte midler forbliver på skoleområdet. 
 
 

Hvor stor en andel af jeres elever er segregeret? 

ANDEL ELEVER I INKLUDERENDE TILBUD I 2011-2015 
Siden 2011 er andelen af elever, der ikke går i et segregeret tilbud, øget på landsplan, og 
kommunerne nærmer sig målsætningen om, at 96 pct. af folkeskolens elever i 2015 er en 
del af den almindelige undervisning. Data er trukket i FLIS, og kommunen kan selv trække 
egne data og analysere udviklingen på eflis.dk. 

 
Note: Grundet datamangel baseres diagrammet på data fra 97 ud af landets 98 kommuner. 2015 er et 
beregnet gennemsnit af de første 9 måneder i 2015. 
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Under 4,0 pct. 

4,0 �l 5,0 pct.

5,1 �l 6,0 pct

Over 6,0 pct

Ingen data

Andel segregerede elever
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DATA 
Nøgletallet viser de 
gennemsnitlige af-
gangskarakterer for 
bundne prøver i skole-
året 2014/2015.  

Kilde: Ministeriet for 
Børn, Undervisning og 
Ligestilling. 

 

 
 
 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
I den enkelte kommune kan det med udgangspunkt i nøgletal-
let være relevant at drøfte følgende spørgsmål:           

- Har I opstillet kommunalpolitiske mål, der supplerer og 
uddyber de nationale målsætninger? 

- Har kommunen faste processer for, hvordan der følges op 
på elevernes resultater, og hvad resultaterne skal give an-
ledning til? Hvordan er fx opfølgningsprocessen på kvali-
tetsrapporten? 

- Får man i kommunen flyttet alle elever – både dem, der 
ikke klarer sig så godt, og dem i toppen?  

- Bruges pengene rigtigt i forhold til at fremme elevernes 
faglighed og trivsel?  

 
 
 
 

Afgangskarakter for 9. kl. i 2014/2015 
Rudersdal 8,3 
Lyngby-Taarbæk 8,3 
Gentofte 8,2 
Hørsholm 8,2 
Allerød 8,0 
Fanø 7,9 
Furesø 7,9 
Roskilde 7,8 
Dragør 7,8 
Hillerød 7,7 
Egedal 7,7 
Favrskov 7,6 
Vallensbæk 7,6 
Fredensborg 7,5 
Skanderborg 7,5 
Frederiksberg 7,5 
Lejre 7,2 
Aarhus 7,2 
Herning 7,2 
Aalborg 7,2 
Kolding 7,2 
Brønderslev 7,2 
Holstebro 7,2 
Silkeborg 7,1 
Viborg 7,1 
Skive 7,1 
Syddjurs 7,1 
Rebild 7,0 
Gladsaxe 7,0 
Solrød 7,0 
Lemvig 7,0 
Ærø 7,0 
Sønderborg 7,0 
Billund 7,0 
Mariagerfjord 7,0 
Varde 7,0 
Assens 7,0 
Svendborg 7,0 
Nyborg 7,0 
Middelfart 6,9 
Haderslev 6,9 
Helsingør 6,9 
Jammerbugt 6,9 
Hjørring 6,9 
Ringkøbing-Skjern 6,9 
Odense 6,9 
Esbjerg 6,8 
Odder 6,8 
Vejle 6,8 
Struer 6,8 
Langeland 6,8 
Hedensted 6,8 
Vesthimmerlands 6,8 
Aabenraa 6,8 
Thisted 6,8 
Nordfyns 6,7 
Greve 6,7 
Ikast-Brande 6,7 
Køge 6,7 
Vejen 6,7 
Frederikshavn 6,7 
Frederikssund 6,7 
Rødovre 6,7 
Glostrup 6,7 
Horsens 6,7 
Læsø 6,7 
Faaborg-Midtfyn 6,7 
Ballerup 6,7 
Fredericia 6,7 
Kerteminde 6,6 
Randers 6,6 
Herlev 6,6 
Tårnby 6,6 
Gribskov 6,6 
Ringsted 6,6 
Hvidovre 6,5 
København 6,5 
Faxe 6,5 
Stevns 6,5 
Tønder 6,4 
Sorø 6,4 
Morsø 6,4 
Næstved 6,4 
Holbæk 6,4 
Slagelse 6,4 
Bornholm 6,3 
Guldborgsund 6,3 
Vordingborg 6,3 
Kalundborg 6,2 
Odsherred 6,2 
Halsnæs 6,1 
Norddjurs 6,1 
Brøndby 6,0 
Høje-Taastrup 6,0 
Albertslund 6,0 
Lolland 5,5 
Samsø 5,4 
Ishøj 5,4 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Folkeskolereformen sætter fokus på elevernes læring og trivsel.  Alle elever skal ifølge re-
formen udfordres, så de bliver så dygtige, de kan. Derudover skal betydningen af social 
baggrund mindskes i forhold til faglige resultater. Både i den enkelte kommune og natio-
nalt er der kommet langt mere opmærksomhed på måling af skolernes resultater. Dette 
nøgletal viser den gennemsnitlige afgangskarakter for elever i kommunens folkeskoler.  
 
De bundne prøver er: Dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig), ma-
tematik (matematiske færdigheder og matematisk problemløsning), engelsk (mundtlig) og 
fysik/kemi (praktisk/mundtlig). 

 

 
 

Hvad er afgangskarakteren i jeres 9. klasser? 

UDVIKLING I KARAKTERGENNEMSNIT FOR DE ENKELTE FAG 
På landsplan har der været en pæn fremgang i karaktergennemsnittet i de bundne fag fra 
2013/2014 til 2014/2015. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling gør dog op-
mærksom på, at ud over faglig fremgang kan en del af karakterstigningen også skyldes 
ændrede prøveformer, prøveoplæg og hjælpemidler eller ændrede faglige mål.  
Stigningen i karaktergennemsnittet er størst i matematik, der er steget fra 6,5 til 7,0 ka-
rakterpoint. Engelsk er stadig det bundne fag, som eleverne får de højeste karakterer i. 
Her skal eleverne alene op i en mundtlig prøve, mens karaktergennemsnittet i dansk 
dækker over prøveformerne læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og en mundtlig 
prøve. Karaktergennemsnittet i mundtlig dansk er således på højde med karaktergen-
nemsnittet i mundtlig engelsk. Prøven med det laveste karaktergennemsnit af de fire 
bundne afgangsprøver er fysik/kemi, selvom der også ses en fremgang her. 
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Over 7,1

6,8 �l 7,1

6,5 �l 6,7

Under 6,5 

Gennemsnitlig karakter ved folkeskolens afgangsprøve
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DATA 
Elever, der har aflagt 
alle prøver i både 
dansk og matematik, 
og som mindst har 
opnået et 
karaktergennemsnit 
på 2 i begge fag 
opfylder kriteriet. 
Elever, der ikke har 
aflagt alle prøver i 
dansk og matematik 
opfylder ikke kriteriet. 
Kilde: Ministeriet for 
Børn, Undervisning og 
Ligestilling.  
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
I den enkelte kommune kan det med udgangspunkt i 
nøgletallet være relevant at drøfte følgende spørgsmål:           

- Får man i kommunen flyttet alle elever – både dem, der 
ikke klarer sig så godt, og dem i toppen?  

- Hvordan arbejder man på skolerne med at løfte elever, 
der ikke klarer sig så godt fagligt?  

- Hvordan arbejder kommunen med brobygning til 
ungdomsuddannelserne og erhvervsklasser til de mindre 
bogligt orienterede unge? 

- Hvordan tilrettelægger kommunen sine tilbud til unge, 
som ikke umiddelbart er parat til at påbegynde en 
ungdomsuddannelse? 

 

 
 
 

Andel med mindst 2, 2014/2015, pct. 
Fanø 100,0 
Gentofte 97,2 
Hørsholm 97,2 
Vallensbæk 96,8 
Dragør 96,4 
Solrød 96,0 
Langeland 95,9 
Ærø 95,8 
Furesø 95,5 
Rudersdal 95,3 
Viborg 95,2 
Roskilde 94,7 
Egedal 94,5 
Assens 94,4 
Lejre 94,1 
Allerød 93,8 
Læsø 93,8 
Frederiksberg 93,4 
Favrskov 93,2 
Varde 93,1 
Lyngby-Taarbæk 93,1 
Mariagerfjord 92,9 
Aalborg 92,9 
Middelfart 92,6 
Vejen 92,3 
Brønderslev 92,2 
Rødovre 92,1 
Gribskov 92,1 
Hedensted 92,1 
Esbjerg 92,1 
Billund 91,9 
Gladsaxe 91,8 
Thisted 91,8 
Silkeborg 91,7 
Kolding 91,7 
Ikast-Brande 91,7 
Frederikssund 91,6 
Herning 91,5 
Kerteminde 91,5 
Hvidovre 91,5 
Svendborg 91,4 
Syddjurs 91,4 
Skive 91,3 
Ringkøbing-Skjern 91,2 
Struer 91,1 
Faaborg-Midtfyn 91,1 
Køge 90,9 
Jammerbugt 90,8 
Skanderborg 90,7 
Rebild 90,6 
Glostrup 90,5 
Randers 90,5 
Nordfyns 90,5 
Frederikshavn 90,2 
Holstebro 90,0 
Helsingør 89,8 
Hjørring 89,2 
Hillerød 89,2 
Fredericia 89,1 
Aarhus 88,8 
Tårnby 88,7 
Fredensborg 88,4 
Horsens 88,2 
Sorø 88,2 
Nyborg 88,1 
Vejle 88,1 
Greve 88,0 
Morsø 88,0 
Stevns 87,8 
Odense 87,7 
Lemvig 87,5 
Sønderborg 87,4 
Aabenraa 87,4 
Herlev 86,9 
Bornholm 86,8 
Vesthimmerlands 86,7 
Faxe 86,2 
Norddjurs 86,2 
København 86,0 
Næstved 85,8 
Haderslev 85,7 
Ringsted 85,6 
Brøndby 85,2 
Odder 84,5 
Guldborgsund 84,2 
Halsnæs 84,2 
Ishøj 84,0 
Høje-Taastrup 83,5 
Tønder 83,4 
Kalundborg 82,7 
Slagelse 82,2 
Vordingborg 81,7 
Holbæk 80,9 
Ballerup 80,6 
Albertslund 79,3 
Lolland 78,8 
Odsherred 78,8 
Samsø 77,8 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Ét af de nationale mål for folkeskolen er, at alle elever skal udvikle sig fagligt – både dem i 
toppen og dem i bunden. Nøgletallet ”Andel elever med karakteren 2 eller derover i 
dansk og matematik” sætter fokus på, hvor stor gruppen af elever med de dårligste 
karakterer er. 
Der er endvidere kommet fokus på nøgletallet med EUD-reformen, idet der er et krav om, 
at elever skal have mindst 2 i dansk og matematik i folkeskolens afgangsprøve for at 
kunne blive optaget på en erhvervsuddannelse.  

 
 

Hvor mange får mindst 2 i dansk og matematik? 

UDVIKLING I ANDEL MED 2 ELLER DEROVER FRA 2013/2014 TIL 2014/2015 
Figuren viser udviklingen i andelen med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik 
for alle kommuner. Det fremgår, at størstedelen af kommunerne har haft en positiv 
udvikling, således at flere elever får karakteren 2 eller derover i 2014/2015 sammenlignet 
med 2013/2014. På landsplan er det 3,2 procentpoint flere.   
15 kommuner har haft en negativ udvikling, dvs. de har færre elever, som opnår 
karakteren 2 eller derover sammenlignet med året før.  
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DATA 
Indikatoren bygger på 
10 spørgsmål om 
elevernes opfattelse 
af deres tilhørsforhold 
til skolen, klassen, 
fællesskabet og 
tryghed. For hver elev 
er beregnet et 
gennemsnit af svarene 
(1-5) inden for 
indikatoren. 
Nøgletallet viser, hvor 
stor en andel af 
eleverne, der har et 
gennemsnit på 3 eller 
derover. Kilde: MBUL. 

 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Den første nationale trivselsmåling er gennemført primo 
2015. I den forbindelse er det relevant at drøfte følgende 
spørgsmål i den enkelte kommune:  

- Hvordan ser trivslen ud for forskellige skoler og 
elevgrupper elevgrupper og på de forskellige 
trivselsindikatorer?  
 

- Hvordan følger I op på elevernes trivsel? Hvilke tiltag kan 
igangsættes i forhold til elevgrupper, der i mindre grad 
trives?  
 

- Og hvordan får man delt erfaringerne fra 
skoler/klasser/elevgrupper, der i særlig grad trives?  

 
 
 
 

Social trivsel i folkeskolen, 2015, pct. 
Lemvig 95,7 
Dragør 95,6 
Hørsholm 95,5 
Vejle 95,5 
Fredensborg 95,4 
Lyngby-Taarbæk 95,3 
Allerød 95,2 
Langeland 95,1 
Rudersdal 94,8 
Gentofte 94,8 
Brønderslev 94,7 
Holstebro 94,7 
Thisted 94,5 
Furesø 94,5 
Silkeborg 94,5 
Ærø 94,2 
Middelfart 94,2 
Mariagerfjord 94,1 
Favrskov 94,1 
Frederiksberg 94,0 
Skive 94,0 
Ringkøbing-Skjern 93,9 
Kolding 93,8 
Odder 93,8 
Morsø 93,7 
Randers 93,7 
Aarhus 93,7 
Aalborg 93,7 
Rebild 93,6 
Roskilde 93,6 
Herning 93,6 
Odense 93,6 
Jammerbugt 93,6 
Sønderborg 93,5 
Svendborg 93,4 
Hillerød 93,3 
Tønder 93,3 
Lejre 93,2 
Helsingør 93,2 
Haderslev 93,1 
Esbjerg 93,1 
Viborg 93,1 
Struer 93,1 
Vallensbæk 93,1 
Gladsaxe 93,0 
Nyborg 93,0 
Læsø 92,9 
Fanø 92,9 
Hvidovre 92,8 
Horsens 92,8 
Greve 92,8 
Assens 92,8 
Kerteminde 92,7 
Hjørring 92,7 
Tårnby 92,5 
Nordfyns 92,5 
København 92,5 
Ballerup 92,4 
Frederikssund 92,4 
Varde 92,4 
Solrød 92,3 
Holbæk 92,2 
Brøndby 92,2 
Køge 92,2 
Glostrup 92,2 
Skanderborg 92,2 
Faaborg-Midtfyn 92,1 
Egedal 92,0 
Ikast-Brande 92,0 
Næstved 92,0 
Vesthimmerlands 91,9 
Aabenraa 91,8 
Rødovre 91,7 
Vejen 91,6 
Ringsted 91,6 
Fredericia 91,6 
Hedensted 91,5 
Lolland 91,5 
Frederikshavn 91,4 
Billund 91,4 
Norddjurs 91,3 
Slagelse 91,1 
Syddjurs 91,1 
Bornholm 91,1 
Guldborgsund 90,8 
Sorø 90,7 
Stevns 90,7 
Ishøj 90,6 
Faxe 90,5 
Høje-Taastrup 90,4 
Gribskov 90,4 
Odsherred 90,3 
Kalundborg 89,8 
Vordingborg 89,6 
Albertslund 89,5 
Herlev 89,5 
Halsnæs 89,4 
Samsø 87,0 

 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 

Med folkeskolereformen er der defineret tre nationale mål for folkeskolen. Ét af disse tre 
mål er, at elevernes trivsel skal øges. For at følge op på målet skal der hvert år 
gennemføres en national trivselsmåling.  

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har på baggrund af nogle af de 
40 spørgsmål, som eleverne i 4.-9. kl. har besvaret, beregnet 4 indikatorer samt en samlet 
indikator for trivsel. Én af disse indikatorer viser elevernes sociale trivsel. De andre 
indikatorer viser faglig trivsel, støtte og inspiration i undervisningen samt ro og orden. 

Den første måling er en baselinemåling og siger ikke noget om, hvorvidt elevernes trivsel 
er øget. Men det er interessant at sammenligne, hvordan kommuner, skoler og 
elevgrupper placerer sig på de forskellige trivselsindikatorer.  

 
 

Hvordan trives eleverne i jeres kommune? 

FORDELING AF ELEVERNES GENNEMSNIT FOR HVER INDIKATOR FOR TRIVSEL 
Figuren nedenfor viser, hvordan eleverne i 4.-9. klasse trives på hver af de fire 
trivselsindikatorer og samlet set.  

Det fremgår, at eleverne især svarer positivt på spørgsmålene om social trivsel. 59 pct. af 
eleverne har et gennemsnit på over 4 og 93 pct. på over 3 (vist i nøgletallet til højre). 
Færrest elever svarer positivt på spørgsmålene om støtte og inspiration i undervisningen.  
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91,5 �l 92,9 pct. 

Under 91,5 pct.

Social trivsel i folkeskolen
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DATA 
Nøgletallet viser den 
samlede kompetence-
dækning opgjort på 
timeniveau på tværs 
af alle fag og klasser.  
 
Kilde: Ministeriet for 
Børn, Undervisning og 
Ligestilling. 
 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
I forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL om at 
opnå fuld kompetencedækning i 2020 kan det være relevant 
at drøfte følgende i den enkelte kommune: 

- Har kommunen udarbejdet en kompetenceplan? 
- Drøftes det i kommunen, hvilke kompetencebehov 

der er på de enkelte skoler?  
- Er der ens ramme og ensrettet praksis for vurdering 

af lærernes undervisningskompetence i kommunen?  
- Har kommunen en plan for opfølgning på, hvor langt 

man er med målet om fuld kompetencedækning? 
- Drøftes det i kommunen, hvordan der sikres fuld 

kompetencedækning? Er det uddannelse, bedre plan-
lægning, tværgående samarbejde på skolerne mv.? 

Læs mere på: http://www.kl.dk/Folkeskolen/Varktojer-til-vur-
dering-af-undervisningskompetence-id164389/ 
 
 
 

Kompetencedækning i 2014/2015,  pct. 
Fanø 96,2 
Glostrup 93,7 
Ærø 93,6 
Dragør 91,4 
Hørsholm 89,8 
Vallensbæk 89,8 
Lyngby-Taarbæk 89,7 
Gentofte 89,0 
Faaborg-Midtfyn 88,7 
Kolding 88,7 
Aabenraa 88,6 
Allerød 88,3 
Frederiksberg 88,2 
Læsø 88,2 
Tårnby 87,4 
Ishøj 86,7 
Solrød 86,6 
Favrskov 86,4 
Herlev 86,3 
Rebild 86,0 
Samsø 85,7 
Brønderslev 85,5 
Ikast-Brande 85,3 
Aalborg 85,2 
Frederikshavn 85,1 
Egedal 84,9 
Nyborg 84,9 
Slagelse 84,9 
Sorø 84,6 
Rudersdal 84,4 
Faxe 84,1 
Fredericia 84,0 
Thisted 83,9 
Mariagerfjord 83,6 
Fredensborg 83,4 
Brøndby 83,1 
Køge 82,8 
Randers 82,7 
Kalundborg 82,6 
Esbjerg 82,4 
Middelfart 82,4 
Langeland 82,1 
Albertslund 82,0 
Bornholm 82,0 
Holstebro 81,9 
Skanderborg 81,8 
Ringkøbing-Skjern 81,5 
Billund 81,4 
Horsens 81,1 
Hvidovre 80,9 
Vejle 80,7 
Furesø 80,6 
København 80,3 
Syddjurs 80,1 
Nordfyns 80,0 
Roskilde 80,0 
Struer 80,0 
Hjørring 79,9 
Næstved 79,9 
Varde 79,9 
Jammerbugt 79,8 
Haderslev 79,5 
Halsnæs 79,4 
Holbæk 79,2 
Silkeborg 79,0 
Viborg 78,7 
Rødovre 78,5 
Skive 78,5 
Gladsaxe 78,4 
Hedensted 78,4 
Sønderborg 78,4 
Frederikssund 78,1 
Herning 77,8 
Svendborg 77,6 
Hillerød 77,3 
Ringsted 77,3 
Greve 77,2 
Vesthimmerlands 76,9 
Odense 76,8 
Helsingør 76,3 
Lejre 76,0 
Stevns 75,9 
Odder 75,3 
Norddjurs 75,1 
Vordingborg 73,9 
Lolland 73,7 
Aarhus 73,7 
Morsø 73,5 
Guldborgsund 72,9 
Tønder 72,9 
Høje-Taastrup 72,8 
Ballerup 72,3 
Kerteminde 71,6 
Gribskov 71,1 
Vejen 69,7 
Lemvig 69,1 
Odsherred 68,4 
Assens 65,5 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før.  

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Med folkeskolereformen er der skabt øget fokus på at styrke den nuværende efteruddan-
nelsesindsats for lærere og pædagoger. Målet er, at eleverne i folkeskolen bliver under-
vist af pædagogisk personale, som enten har undervisningskompetence fra læreruddan-
nelsen eller kompetencer svarende hertil i de fag, de underviser i. Konkret skal kompeten-
cedækningen løftes til et niveau på mindst 85 procent i 2016 og mindst 90 procent i 2018. 
I 2018 drøftes målet om at opnå fuld kompetencedækning i 2020 svarende til, at 95 pro-
cent af undervisningstimerne varetages af personale med undervisningskompetence.  
I økonomiaftalen for 2014 blev der afsat 834 mio. kr. frem mod 2020 til at styrke kommu-
nernes kompetenceudviklingsindsats. Som figuren nedenfor viser, er der stadig et godt 
stykke vej, hvis kommunerne skal nå målet på 85 pct. kompetencedækning i 2016. 
 
 

Hvad er kompetencedækningen i jeres kommune? 

HVOR LANGT ER VI FRA MÅLET OM FULD KOMPETENCEDÆKNING? 
Det samlede niveau for kompetencedækning er i 2014/2015 opgjort til 80,6 pct. Der er 
tale om en lille stigning ift. sidste år. Allerede næste år er det politiske mål at kommu-
nerne når et niveau på 85 pct. I 2018 er målet at mindst 90 pct. har undervisningskompe-
tence eller tilsvarende kompetencer, og i 2020 er målet mindst 95 pct. 
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Under 76,0 pct. 

Kompetencedækning i folkeskolen
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DATA 
Nøgletallet viser ande-
len af elever der er i 
gang med en ung-
domsuddannelse 9 
mdr. efter 9. eller 10. 
klasse er afsluttet.   
Med ungdomsuddan-
nelse menes gymnasi-
ale og erhvervsfaglige 
(EUD) ungdomsud-
dannelser samt STU. 
 
Kilde: Ministeriet for 
Børn, Undervisning og 
Ligestilling. 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Det kan være relevant at drøfte følgende: 

- Er der sat mål for hvor mange unge, der skal tage en 
ungdomsuddannelse? 

- Hvordan arbejder kommunen med brobygning til ung-
domsuddannelserne og erhvervsklasser til de mindre 
bogligt orienterede unge? 

- Er der et godt samarbejde institutionerne imellem, så 
der sikres et sammenhængende fokus på overgangen 
til ungdomsuddannelse fra alle sider? 

- Er man i dialog med erhvervsskoler og gymnasier om-
kring deres arbejde for at nedbringe frafaldet? 

- Hvordan tilrettelægger kommunen sine tilbud til 
unge, som ikke umiddelbart er parate til at påbe-
gynde en ungdomsuddannelse? 

 
 
 
 

Andel på ungdomsuddannelse ni måneder 
efter afsluttet grundforløb, årgang 
2012/2013, pct. 
Læsø 100,0 
Dragør 94,4 
Brønderslev 88,2 
Allerød 87,8 
Fanø 87,0 
Hørsholm 86,8 
Egedal 86,8 
Billund 86,7 
Rudersdal 85,6 
Bornholm 85,3 
Vallensbæk 84,7 
Ærø 84,6 
Furesø 84,5 
Thisted 84,0 
Rebild 83,9 
Fredericia 83,7 
Varde 83,5 
Frederikshavn 83,2 
Solrød 83,0 
Gentofte 82,9 
Faxe 82,8 
Ringsted 82,5 
Aabenraa 82,4 
Greve 82,4 
Ikast-Brande 82,3 
Glostrup 82,2 
Ringkøbing-Skjern 81,9 
Struer 81,7 
Viborg 81,6 
Esbjerg 81,6 
Samsø 81,5 
Lejre 81,5 
Assens 81,4 
Middelfart 81,4 
Albertslund 81,3 
Norddjurs 81,3 
Kolding 81,3 
Roskilde 81,2 
Køge 81,2 
Lyngby-Taarbæk 80,9 
Haderslev 80,9 
Skive 80,7 
Tønder 80,6 
Sorø 80,3 
Aalborg 80,2 
Faaborg-Midtfyn 80,2 
Lemvig 80,1 
Tårnby 80,0 
Mariagerfjord 79,8 
Vejen 79,8 
Sønderborg 79,8 
Fredensborg 79,6 
Jammerbugt 79,6 
Skanderborg 79,5 
Nyborg 79,3 
Lolland 79,1 
Hjørring 79,0 
Rødovre 78,8 
Vordingborg 78,0 
Frederikssund 78,0 
Helsingør 78,0 
Hillerød 77,8 
Silkeborg 77,8 
Favrskov 77,4 
Guldborgsund 77,4 
Holstebro 77,3 
Herning 77,3 
Gladsaxe 77,2 
Odsherred 77,2 
Næstved 77,1 
Kalundborg 77,0 
Odder 76,9 
Syddjurs 76,8 
Hvidovre 76,7 
Odense 76,6 
Vejle 76,1 
Hedensted 76,0 
Gribskov 75,9 
Morsø 75,6 
Slagelse 75,4 
Brøndby 75,1 
Halsnæs 75,0 
Kerteminde 75,0 
Nordfyns 74,8 
Herlev 74,5 
Ishøj 74,4 
Stevns 73,9 
Frederiksberg 73,7 
Høje-Taastrup 73,3 
Vesthimmerlands 72,7 
Svendborg 72,6 
Randers 72,4 
Ballerup 70,0 
Aarhus 69,9 
København 68,8 
Holbæk 68,7 
Horsens 68,2 
Langeland 57,4 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før.  

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Med folkeskolereformen er der sat fokus på elevernes læring. Det faglige niveau skal løf-
tes, og eleverne i udskolingen skal gøres uddannelsesparate, så flere unge vælger at påbe-
gynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Målet er, at mindst 95 procent af dem, 
som går i niende klasse, skal gennemføre en ungdomsuddannelse eller en videregående 
uddannelse. Status i dag er, at ca. 93 pct. af ungdomsårgang 2014, forventes at gennem-
føre mindst en ungdomsuddannelse senest 25 år efter afsluttet grundskole.  

Samtidig er der med EUD-reformen fokus på, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse 
direkte efter 9. eller 10. klasse. Mindst 25 pct. skal vælge en erhvervsuddannelse direkte 
efter 9. eller 10. klasse i 2020. Andelen skal op på mindst 30 pct. i 2025. 

 

Hvad er uddannelsesstatus 9 mdr. efter folkeskolen? 

UNGES OVERGANG TIL UNGDOMSUDDANNELSE 
Sammenholdes kommunernes andel af unge, der er i gang med en ungdomsuddannelse 
9 mdr. efter afsluttet grundforløb med kommunernes gennemsnitlige afgangskarakter i 
det samme år, ses der en sammenhæng. Der er dog også kommuner, hvor karakterni-
veauet er højt, men andelen af unge i gang med en ungdomsuddannelse er lav. Det kan 
skyldes, at fx afstand, kultur og holdning samt jobmuligheder og virksomhedsstruktur i 
området har betydning for unges uddannelsesvalg. 

 
Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.  
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 DATA 
Nøgletallet er baseret 
på data fra Kommu-
nernes og Regioner-
nes Løndatakontors 
(KRL). Statistikken er 
tilgængelig online på 
statistikplatformen 
SIRKA 
(www.krl.dk/stati-
stik/sirka) 

Tallet viser det gen-
nemsnitlige sygefra-
vær i procent for læ-
rerne i 2014.  

 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
En velafstemt systematik i tilgangen til sygefravær er afgø-
rende. Her kan en lokal sygefraværspolitik bidrage og samti-
dig gøre det lettere at tale om sygefravær. Den kan skabe op-
mærksomhed og give fælles retningslinjer for forebyggelse og 
håndtering af sygefravær.  
Følgende spørgsmål bør stilles lokalt: 

- Har min kommune udarbejdet en sygefraværspolitik?  
- Hvilke metoder anvender vi til at forebygge og ned-

bringe sygefraværet? 
- Hvordan kan vi lære af dem med lavt sygefravær – 

både internt og eksternt? 
- Hvad gør kommunen for, at langtidssygemeldte kan 

komme tilbage på jobbet, fx på nedsat tid? 
- Hvad forventer vi af ledere og medarbejdere ved syg-

dom?  
- Hvilke mål vil vi nå inden for de næste 2 år?  

 
 
 
 

Lærernes sygefravær 2014, pct. 
Ærø 1,5 
Vesthimmerlands 3,6 
Holstebro 3,7 
Rebild 3,8 
Lemvig 4,0 
Favrskov 4,1 
Struer 4,2 
Assens 4,2 
Thisted 4,3 
Mariagerfjord 4,3 
Viborg 4,3 
Skanderborg 4,3 
Brønderslev 4,4 
Samsø 4,5 
Ringkøbing-Skjern 4,5 
Ikast-Brande 4,5 
Hjørring 4,5 
Kolding 4,5 
Herning 4,5 
Vejen 4,6 
Esbjerg 4,6 
Morsø 4,6 
Silkeborg 4,7 
Aarhus 4,7 
Aalborg 4,7 
Aabenraa 4,7 
Solrød 4,7 
Skive 4,7 
Vejle 4,7 
Brøndby 4,8 
Nyborg 4,8 
Gentofte 4,8 
Sønderborg 4,8 
Odense 4,8 
Fredericia 4,8 
Rudersdal 4,9 
Syddjurs 4,9 
Lyngby-Taarbæk 4,9 
Middelfart 4,9 
Horsens 4,9 
Dragør 4,9 
Køge 5,0 
Kerteminde 5,0 
Tønder 5,0 
Ringsted 5,0 
Nordfyns 5,1 
Gladsaxe 5,1 
Roskilde 5,1 
Odsherred 5,1 
Furesø 5,1 
Varde 5,2 
Slagelse 5,2 
Fredensborg 5,2 
Allerød 5,3 
Frederikshavn 5,3 
Næstved 5,3 
Svendborg 5,3 
Ishøj 5,3 
Odder 5,4 
Herlev 5,4 
Jammerbugt 5,4 
Haderslev 5,4 
Stevns 5,5 
Hillerød 5,5 
Hedensted 5,5 
Randers 5,5 
Albertslund 5,6 
Faaborg-Midtfyn 5,8 
Greve 5,8 
Tårnby 5,8 
Frederikssund 5,8 
Vallensbæk 5,9 
Egedal 5,9 
Hørsholm 6,0 
København 6,0 
Guldborgsund 6,0 
Holbæk 6,1 
Faxe 6,1 
Ballerup 6,1 
Hvidovre 6,1 
Høje-Taastrup 6,1 
Bornholm 6,1 
Billund 6,2 
Helsingør 6,4 
Frederiksberg 6,5 
Rødovre 6,5 
Lolland 6,6 
Kalundborg 6,6 
Norddjurs 6,6 
Sorø 6,7 
Vordingborg 6,7 
Gribskov 6,8 
Halsnæs 7,0 
Fanø 7,0 
Glostrup 7,1 
Læsø 7,2 
Langeland 7,2 
Lejre 7,3 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før.  

 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Et lavt sygefravær er i sig selv godt for medarbejderen, den enkelte skole og kommunens 
økonomi. Men vigtigst af alt er det imidlertid, at børnene oplever en større stabilitet om-
kring deres hverdag, hvilket i sidste ende giver bedre faglige resultater.  
Kommunerne har de sidste år arbejdet målrettet og systematisk med at nedbringe syge-
fraværet – også blandt det undervisende personale. Fokus på arbejdsmiljø, støjreduktion 
og hygiejne er tiltag, der understøtter nedbringelse af sygefraværet.  Der er dog fortsat 
stor forskel mellem kommunernes gennemsnitlige sygefravær for lærerne. Derfor er det 
vigtigt at bibeholde et vedvarende fokus og indføre konkrete indsatser. 
 
 

Hvor højt sygefravær har lærerne i jeres kommune? 

UDVIKLING I SYGEFRAVÆRSPROCENTEN FOR LÆRERE I FOLKESKOLEN FRA 09/2014-09/2015 
Figuren viser udviklingen i sygefraværsprocenten fra september 2014 til september 2015 
for lærere i folkeskolen fordelt på kommuneniveau. Det fremgår, at størstedelen af kom-
munerne har haft faldende sygefravær blandt lærere i folkeskolen sammenlignet med 
september året før. På landsplan er sygefraværet faldet med 0,6 procentpoint. Cirka en 
tredjedel af kommunerne har oplevet stigende sygefravær blandt lærere i folkeskolen 
sammenlignet med året før. Data stammer fra FLIS, og kommunerne kan på eflis.dk finde 
egne data og analysere på udviklingen i sygefravær for kommunens lærere.  

 
Note: Grundet datamangel vises i diagrammet kun udviklingen for 89 ud af landets 98 kommuner. 
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Under 4,5 pct.

4,5 �l 5,1 pct. 

5,2 �l 6,5 pct. 

Over 6,5 pct. 

Sygefravær blandt lærere i folkeskolen
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 DATA 
Danmarks Statistik, 
PAS 22: Indskrevne 
dagpleje, vuggestue, 
børnehave, 
aldersintegrerede.  
 
Afgrænset til funktion 
5.25.10 (undtagen gr. 
18 og 19) samt 
5.25.11-5.25.14, 
5.25.18 og 5.25.19 
 
Nettodriftsudgifterne 
er opgjort i 2016-pl. 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Med udgangspunkt i nøgletallet kan det være relevant at 
drøfte følgende spørgsmål i den enkelte kommune:            
- Er udgiftsniveauet et udtryk for et valgt serviceniveau, 

eller kan der være andre årsager til det niveau, 
kommunen befinder sig på?  

- Er der sket strukturtilpasninger i kommunen? Er der fx 
store eller små daginstitutioner? 

- Hvornår har tildelings- og styringsmodellen i din 
kommune sidst fået et eftersyn? 

- Løses de administrative opgaver fx løn og indkøb centralt 
i kommunen eller decentralt på daginstitutionerne?   

- Tænkes der i fælles ledelse af daginstitutionerne? Og er 
ledelseslagene blevet slanket? 

 
 
 

NDU (kr./ indskrevet), regnskab 2014 
Jammerbugt 66.092 
Billund 69.102 
Syddjurs 70.018 
Brønderslev 71.265 
Rebild 71.306 
Vejle 72.002 
Struer 72.665 
Fredericia 73.058 
Ikast-Brande 73.246 
Randers 74.651 
Frederikshavn 74.929 
Egedal 74.973 
Varde 75.300 
Hedensted 75.556 
Vesthimmerlands 75.802 
Mariagerfjord 75.897 
Esbjerg 75.917 
Vejen 76.066 
Haderslev 76.232 
Ringkøbing-Skjern 76.429 
Odense 76.714 
Favrskov 76.794 
Aalborg 76.936 
Tønder 76.976 
Norddjurs 77.644 
Hjørring 77.931 
Faaborg-Midtfyn 78.076 
Skive 78.249 
Thisted 78.288 
Skanderborg 78.561 
Horsens 78.609 
Odder 78.639 
Næstved 78.721 
Vordingborg 79.152 
Middelfart 79.187 
Vallensbæk 79.243 
Silkeborg 79.270 
Sønderborg 79.411 
Bornholm 79.485 
Holbæk 79.524 
Herning 79.953 
Ringsted 80.539 
Aabenraa 80.623 
Viborg 80.664 
Rudersdal 80.709 
Læsø 80.840 
Køge 81.070 
Kalundborg 81.387 
Solrød 81.854 
Nordfyns 82.230 
Roskilde 82.379 
Stevns 82.955 
Holstebro 83.244 
Lolland 83.405 
Lemvig 84.042 
Hørsholm 84.141 
Lyngby-Taarbæk 84.279 
Guldborgsund 84.491 
Faxe 84.515 
Morsø 84.863 
Odsherred 84.923 
Hillerød 85.099 
Svendborg 85.885 
Greve 86.748 
Sorø 87.297 
Slagelse 87.804 
Nyborg 87.858 
Frederikssund 87.927 
Kerteminde 88.746 
Kolding 89.611 
Gribskov 90.190 
Gentofte 90.321 
Lejre 90.420 
Allerød 91.160 
Ballerup 91.265 
Langeland 91.605 
Aarhus 91.729 
Helsingør 92.373 
Frederiksberg 92.805 
Glostrup 93.209 
Rødovre 93.747 
Fanø 95.141 
Brøndby 95.194 
Ærø 96.266 
Assens 97.303 
Hvidovre 97.699 
Høje-Taastrup 97.982 
Samsø 98.107 
Halsnæs 98.227 
Gladsaxe 98.639 
Ishøj 98.793 
Furesø 98.862 
Albertslund 100.497 
Herlev 100.958 
Fredensborg 101.060 
Tårnby 101.641 
Dragør 101.798 
København 111.229 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
I budget 2016 udgør dagtilbudsområdet ca. 12 pct. af de kommunale serviceudgifter, men 
der er store forskelle på udgifterne pr. indskrevet barn på tværs af kommunerne. Dette 
kan naturligvis afspejle forskellige politiske prioriteringer i kommunerne, men kan det 
også skyldes, at kommunerne ikke alle har tilpasset kapaciteten fuldt ud til det faldende 
børnetal eller har en lige effektiv dagtilbudsstruktur? I de kommende år vil børnetallet 
forsat falde i de fleste kommuner, og derfor er det vigtigt med et fortsat fokus på at 
tilpasse udgifterne og effektivisere dagtilbudsområdet, hvis der skal skabes luft i 
budgettet og politisk råderum. 
 
 

Hvad koster det at passe et barn i jeres kommune? 

 

KOMMUNERNE KAPACITETSTILPASSER UDGIFTERNE TIL UDVIKLING I BØRNETALLET 
Børnetallet falder i de fleste kommuner, og som figuren viser, tilpasser mange kommuner 
også kapaciteten på dagtilbudsområdet. Fra 2013 til 2014 faldt børnetallet i otte ud af ni 
kommuner og i langt størstedelen af disse kommuner faldt nettodriftsudgifterne også. 
Det ses dog også, at børnetallet i en del kommuner faldt procentvis mere end 
nettodriftsudgifterne. Der er desuden nogle kommuner, som oplever et fald i børnetallet, 
men samtidig en stigning i udgifterne. Det kan der være flere årsager til, som fx 
manglende tilpasning af dagtilbudsstrukturen, men det kan naturligvis også afspejle 
kommunens politiske prioriteringer af serviceniveauet på området. 

 
Note: Samsø og Læsø indgår ikke i figuren 
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Under 77.000 kr.

77.000 �l 82.999 kr.

83.000 �l 92.000 kr.

Over 92.000 kr.

Ne�odri�sudgi�er pr. indskrevet barn i dag�lbud
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DATA 
Danmarks Statistik, 
PAS 11 og PAS 22 
 
Tallet viser antal 0-5 
årige indskrevne pr. 
aldersintegrereret 
institution i 2014 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
I den enkelte kommune kan det med udgangspunkt i 
nøgletallet være relevant at drøfte følgende spørgsmål:    

- Er den gennemsnitlige størrelse på aldersintegrerede 
institutioner i kommunen et udtryk for et valgt 
serviceniveau?  

- Hvordan ser jeres prognose for børnetallet ud for de 
kommende år, og hvor stor en andel af børnene 
forventes at blive indskrevet i dagtilbud 
(dækningsgraden)?   

- Er der sket strukturtilpasninger af dagtilbuddene i 
kommunen?  

- Tænkes der i fælles ledelse af daginstitutionerne? Og 
er ledelseslagene blevet slanket? 

Antal indskrevne 0-5 årige pr. 
aldersintegreret institution, 2014 
Aarhus 230,9 
Fredensborg 141,8 
Billund 130,6 
Glostrup 116,9 
Ishøj 115,9 
Halsnæs 115,7 
Frederiksberg 110,1 
Vallensbæk 105,0 
Esbjerg 103,0 
Herning 102,7 
Hvidovre 101,3 
Vejle 98,7 
Ballerup 96,8 
Struer 96,3 
Solrød 95,2 
Dragør 93,8 
Kolding 93,1 
Albertslund 91,7 
Faxe 90,8 
Rødovre 90,0 
Ikast-Brande 88,6 
Odder 87,3 
Skanderborg 86,6 
Sorø 86,1 
Tårnby 86,1 
Allerød 84,8 
Lolland 83,1 
Kerteminde 82,4 
Horsens 81,9 
Hedensted 81,6 
Hillerød 80,3 
Gentofte 78,7 
Haderslev 77,7 
København 75,7 
Greve 75,3 
Randers 75,0 
Viborg 74,0 
Fanø 74,0 
Varde 74,0 
Fredericia 73,3 
Silkeborg 72,3 
Gladsaxe 72,2 
Helsingør 72,0 
Rudersdal 72,0 
Middelfart 71,7 
Furesø 71,0 
Køge 70,9 
Holstebro 70,9 
Guldborgsund 70,7 
Lyngby-Taarbæk 70,6 
Slagelse 69,6 
Høje-Taastrup 69,2 
Egedal 69,0 
Herlev 68,4 
Roskilde 68,2 
Nyborg 67,8 
Frederikshavn 67,7 
Syddjurs 67,6 
Odsherred 67,2 
Ringsted 67,2 
Gribskov 66,2 
Holbæk 65,4 
Brøndby 65,3 
Hørsholm 65,0 
Lemvig 64,7 
Svendborg 62,7 
Rebild 62,4 
Skive 62,2 
Stevns 62,2 
Kalundborg 61,8 
Favrskov 61,2 
Næstved 60,6 
Odense 60,5 
Vordingborg 60,3 
Vejen 60,2 
Hjørring 58,1 
Sønderborg 57,1 
Assens 55,3 
Ærø 54,0 
Nordfyns 53,7 
Lejre 52,9 
Mariagerfjord 51,5 
Norddjurs 51,2 
Brønderslev 49,0 
Faaborg-Midtfyn 48,9 
Vesthimmerlands 47,5 
Bornholm 47,2 
Ringkøbing-Skjern 47,2 
Aabenraa 46,6 
Frederikssund 46,0 
Jammerbugt 45,7 
Aalborg 44,4 
Læsø 44,0 
Tønder 40,5 
Morsø 37,9 
Thisted 35,3 
Samsø 14,0 
Langeland 10,0 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
I de senere år har der i kommunerne været en generel udvikling imod mindre brug af 
dagpleje og vuggestuer og mere brug af aldersintegrerede institutioner. 
Aldersintegrerede institutioner er typisk større end vuggestuer og børnehaver, hvilket kan 
have indvirkning på bl.a. de administrative udgifter til at drive institutionerne. Der er dog 
fortsat betydelige forskelle på dagtilbudsstrukturen på tværs af kommuner, hvilket blandt 
andet kommer til udtryk ved variationen i den gennemsnitlige tilbudsstørrelse på 
aldersintegrerede institutioner.  

 

Hvor store er jeres aldersintegrerede institutioner? 

 

FOKUS PÅ DEN GENERELLE DAGTILBUDSSTRUKTUR 
Figuren viser sammenhængen mellem andelen af indskrevne børn, der går i hhv. 
aldersintegreret institution og i dagpleje. Det ses ikke overraskende, at jo større andel 
indskrevne, der er i aldersintegrerede institutioner, jo mindre andelen af indskrevne i 
dagpleje. Figuren viser dog også, at nogle kommuner både har en relativt lille andel 
indskrevne i aldersintegrerede institutioner og i dagpleje. Det betyder, at de har en høj 
andel indskrevne i vuggestuer og børnehaver, som kan have højere driftsomkostninger. 
Det er derfor vigtigt, at have fokus på den generelle dagtilbudsstruktur og ikke kun 
størrelsen på de aldersintegrerede institutioner. 
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Over 85,0 indskrevne

70,0 �l 85,0 indskrevne

60,0 �l 69,9 indskrevne

Under 60,0 indskrevne

Antal indskrevne 0-5 årige pr. aldersintegreret ins�tu�on



Dagtilbud
Brug nøgletal i styringen – Kend din kommune38

    

 

 

 

 

 

 
DATA 
Danmarks Statistik, 
PAS 33 
 
Pædagogisk personale 
er defineret som 
medhjælpere, 
dagplejer, pædagoger 
og omsorgsassistenter 
m.v. 
 
Data er fra 2014. 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
I kommunen kan det med udgangspunkt i nøgletallet være 
relevant at drøfte følgende spørgsmål:   

- Er der i kommunen fastsat krav om, at uddannet 
pædagogiske personale skal udgøre en bestemt andel 
af det samlede pædagogiske personale? 
 

- Har kommunen fokus på at reducere de 
administrative og praktiske opgaver for det 
pædagogiske personale i hverdagen?  
 

- Er der forskel på andelen af pædagogisk uddannet 
personale på tværs af tilbudstyperne i kommunen? 

 

 
 
 
 

Andelen af pædagoguddannet personale, 
2014, pct. 
Lolland 70,5 
Aalborg 69,9 
Hjørring 69,4 
Fredericia 68,8 
Odense 68,7 
Rebild 68,5 
Brønderslev 68,5 
Nyborg 68,4 
Viborg 68,3 
Holstebro 67,9 
Odder 66,2 
Slagelse 65,6 
Skive 65,2 
Aabenraa 64,7 
Varde 64,6 
Billund 63,8 
Kolding 63,8 
Assens 63,1 
Aarhus 63,1 
Vesthimmerlands 62,7 
Glostrup 62,6 
Vordingborg 62,0 
Guldborgsund 61,9 
Tønder 61,9 
Svendborg 61,7 
Langeland 61,4 
Esbjerg 61,2 
Næstved 60,7 
Middelfart 60,6 
Ikast-Brande 60,1 
Vejen 59,8 
Mariagerfjord 59,8 
Sønderborg 59,5 
Gentofte 59,4 
Vejle 59,4 
Frederikshavn 59,2 
Favrskov 58,9 
Hvidovre 58,8 
Samsø 58,8 
Haderslev 58,3 
Albertslund 58,0 
Allerød 57,6 
Odsherred 57,4 
Randers 57,4 
Lyngby-Taarbæk 57,1 
Jammerbugt 57,1 
Faaborg-Midtfyn 56,9 
Rødovre 56,7 
Ringkøbing-Skjern 56,7 
København 56,6 
Herning 56,6 
Sorø 56,5 
Syddjurs 56,4 
Hedensted 56,3 
Silkeborg 56,2 
Skanderborg 56,1 
Frederikssund 55,8 
Struer 55,8 
Køge 55,3 
Ballerup 55,2 
Horsens 55,2 
Frederiksberg 55,0 
Faxe 55,0 
Herlev 54,9 
Kerteminde 54,9 
Lemvig 54,8 
Holbæk 54,7 
Gladsaxe 53,6 
Furesø 53,3 
Tårnby 53,1 
Helsingør 52,7 
Ishøj 52,7 
Gribskov 52,6 
Brøndby 52,5 
Rudersdal 52,5 
Ringsted 51,3 
Dragør 50,9 
Thisted 50,8 
Nordfyns 50,6 
Læsø 50,0 
Roskilde 49,9 
Morsø 49,7 
Hillerød 49,1 
Greve 49,0 
Norddjurs 49,0 
Halsnæs 48,9 
Fredensborg 48,7 
Egedal 48,2 
Høje-Taastrup 48,0 
Hørsholm 47,7 
Kalundborg 45,9 
Ærø 45,8 
Solrød 45,7 
Fanø 45,5 
Lejre 45,1 
Stevns 43,3 
Bornholm 40,3 
Vallensbæk 39,3 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Kommunerne har valgt forskellige indsatser i forhold til at styrke dagtilbudsområdet og 
fremme børnenes trivsel og udvikling. Det afspejles også i variationen i andelen af det 
pædagogiske personale, der har en pædagogisk uddannelse. Uddannede pædagoger har 
generelt en højere faglighed i det pædagogiske arbejde, men en høj andel uddannede 
medfører alt andet lige også højere udgifter. Der er således i gennemsnit ca. 8.000 kr. i 
forskel på månedslønnen til hhv. en uddannet pædagog og en pædagogmedhjælper. 
Variationen mellem kommunerne kan være udtryk for flere forhold, fx et valgt 
serviceniveau, særlige udfordringer på dagtilbudsområdet, eller at man har valgt specifikt 
at prioritere en høj uddannelsesgrad.  
 

 
 

Hvad er andelen af pædagoguddannet personale? 

 

SAMMENHÆNG MELLEM UDDANNELSESGRAD OG ANTAL BØRN PR. ANSATTE 
Figuren viser sammenhængen mellem andelen af pædagoguddannede og antal 
indskrevne børn pr. ansatte i daginstitutionerne. Det ses, at der generelt er en tendens 
til, at kommuner med en høj andel uddannet pædagogisk personale også har flere børn 
pr. ansat. Det tyder på, at nogle kommuner vælger at prioritere uddannelsesniveauet hos 
de ansatte højere, men samtidig har lidt flere børn pr. ansatte.  
Der er dog også nogle kommuner, der både har en høj andel uddannede og få børn pr. 
ansatte. Det kan være udtryk for en bevidst prioritering, men det er naturligvis vigtigt at 
være bevidst om, at der er nogle omkostninger forbundet hermed.  
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Over 62,0 pct.

57,0 �l 62,0 pct.

52,0 �l 56,9 pct.

Under 52,0 pct.

Andel pædagoguddannet personale i dag�lbud
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DATA 
Baseret på data fra 
Kommunernes og 
Regionernes Lønda-
takontor (KRL).  

Statistikken er 
tilgængelig online på 
statistik-platformen 
SIRKA  

Tallet viser det 
gennemsnitlige 
sygefravær opgjort for 
pædagoger og 
medhjælpere i 
dagsværk pr. 
pædagog/medhjælper 
i 2014.  

 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Hvis sygefraværet skal nedbringes, er det vigtigt med et 
konstant fokus. Her kan en overordnet personale- og 
sygefraværspolitik bidrage positivt til at sætte sygefraværet 
på dagsordenen. Endvidere bør politikken følges op med en 
handlingsplan, der konkret beskriver indsatser og mål for 
sygefraværet. Følgende spørgsmål kan med fordel drøftes: 

- Har kommunen udarbejdet en personale- og 
sygefraværspolitik?  

- Hvilke målsætninger har kommunen for 
sygefraværet? 

- Hvilke metoder anvender kommunen til at forebygge 
og nedbringe sygefraværet? 

- Hvad gør kommunen for, at langtidssygemeldte kan 
komme tilbage på jobbet, fx på nedsat tid? 

- Hvordan kan kommunen udbrede gode erfaringer fra 
institutioner med lavt sygefravær? 

- Hvad kan kommunen evt. lære af andre kommuner 
med lavt sygefravær? 

 

Gennemsnitligt fravær i dagsværk pr. 
pædagog og medhjælper, 2014 
Samsø 5,3 
Langeland 7,4 
Skive 8,0 
Fanø 8,1 
Ærø 9,6 
Morsø 9,8 
Lemvig 10,3 
Thisted 10,4 
Ringkøbing-Skjern 10,4 
Struer 10,6 
Herning 10,7 
Vejle 10,7 
Aabenraa 10,8 
Middelfart 11,0 
Esbjerg 11,0 
Frederikshavn 11,1 
Haderslev 11,2 
Viborg 11,2 
Billund 11,8 
Vesthimmerland 12,0 
Tønder 12,2 
Aalborg 12,2 
Holstebro 12,3 
Sønderborg 12,4 
Hjørring 12,7 
Vejen 12,7 
Silkeborg 12,7 
Stevns 12,8 
Gentofte 12,9 
Horsens 13,0 
Rebild 13,0 
Hillerød 13,1 
Svendborg 13,2 
Hvidovre 13,2 
Ringsted 13,2 
Lolland 13,5 
Næstved 13,5 
Odder 13,6 
Jammerbugt 13,6 
Solrød 13,6 
Gribskov 13,7 
Kolding 13,8 
Hedensted 13,8 
Allerød 13,8 
Nyborg 13,8 
Roskilde 13,9 
Bornholm 14,0 
Ikast-Brande 14,0 
Odense 14,0 
Aarhus 14,1 
Guldborgsund 14,2 
Herlev 14,3 
Favrskov 14,4 
Odsherred 14,5 
København 14,5 
Randers 14,5 
Kalundborg 14,6 
Vallensbæk 14,6 
Greve 14,7 
Nordfyn 14,7 
Fredensborg 14,7 
Faxe 14,7 
Vordingborg 14,9 
Skanderborg 14,9 
Køge 14,9 
Assens 15,0 
Brønderslev 15,0 
Lyngby-Taarbæk 15,1 
Kerteminde 15,1 
Slagelse 15,3 
Ishøj 15,3 
Fredericia 15,4 
Norddjurs 15,7 
Ballerup 15,7 
Brøndby 15,7 
Sorø 15,8 
Høje-Taastrup 16,0 
Faaborg-Midtfyn 16,0 
Rødovre 16,1 
Frederiksberg 16,2 
Holbæk 16,4 
Frederikssund 16,4 
Albertslund 16,4 
Halsnæs 16,4 
Syddjurs 16,5 
Rudersdal 16,6 
Varde 16,6 
Mariagerfjord 16,6 
Dragør 16,7 
Gladsaxe 16,8 
Egedal 16,8 
Furesø 17,6 
Glostrup 17,8 
Tårnby 18,0 
Helsingør 18,1 
Lejre 18,3 
Hørsholm 19,1 
Læsø 30,6 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Et lavt sygefravær er godt for arbejdsmiljøet i daginstitutionerne, for kommunens 
økonomi og naturligvis for den enkelte medarbejder. Og vigtigst af alt er det, at børnene i 
kommunens daginstitutioner oplever en større stabilitet og forudsigelighed i hverdagen. 
Derfor har kommunerne arbejdet systematisk med at nedbringe sygefraværet blandt det 
pædagogiske personale over de seneste år, men der er fortsat stor variation i det 
gennemsnitlige sygefravær for pædagoger og medhjælpere. Derfor er det vigtigt at 
bibeholde fokus på at reducere sygefraværet i daginstitutionerne. 
 
 

Hvor højt er sygefraværet i dagtilbuddene i jeres kommune? 

 

SAMMENHÆNG MELLEM SYGEFRAVÆR OG ANTAL INDSKREVNE PR. ANSATTE 
Det har været fremført, at normeringer er en af de faktorer, der kan have betydning for 
sygefraværet i daginstitutionerne. Figuren viser sammenhængen mellem antal 
indskrevne børn pr. ansatte i daginstitutionerne og sygefraværet i den enkelte kommune. 
Tallene indikerer ikke en sammenhæng således, at kommuner med få børn pr. ansatte 
har lavere sygefravær end kommuner med mange børn pr. ansatte. Dette understreger, 
at andre forhold, som fx ledelsesmæssigt fokus og en konkret sygefraværspolitik har stor 
betydning for sygefraværet i den enkelte kommune.   

 
Note: Læsø Kommune fremgår ikke af figuren 
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Under 12,0 dagsværk

12,0 �l 13,9 dagsværk

14,0 �l 15,5 dagsværk

Over 15,5 dagsværk

Gennemsnitligt fravær i dagsværk pr. pædagog/pædagogmedhjælper
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DATA 
Nøgletallet viser den be-
regnede gennemsnitsud-
gift til anbringelser, når an-
bringelsesudgifterne (funk-
tion 5.28.20 og 5.28.23) di-
videres med antallet af 
helårsanbragte 0-22-årige. 
Såvel udgifter som antal 
anbragte inkluderer ikke 
data for sikrede døgninsti-
tutioner. Data for antal an-
bragte er fra Danmarks 
Statistik, mens udgiftsop-
gørelsen baseres på udgif-
ter i regnskab 2013 fra FLIS 
(2016-pl). 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Anbringelser er dyre foranstaltninger. Derfor er det vig-
tigt, at man sikrer, at man finder den rette anbringelse til 
det pågældende barn/ung. Derfor bør alle kommuner 
overveje følgende: 

- Er der politisk vedtaget et serviceniveau i form af 
et anbringelsesgrundlag, der giver retning for 
sagsbehandlernes visitationsarbejde? 

- Fastsættes der målbare mål for effekten af an-
bringelsen for det enkelte barn/ung? Følges der 
op på målene? Og hvad gør man, hvis effekten 
udebliver? 

- Følges der overordnet op på effekten af forskel-
lige anbringelsestyper og -steder? 

- Arbejder man i kommunen i øvrigt med inddra-
gelse af netværkets ressourcer som en del af ind-
satsen? 

 
 
 

Netteodriftsudgifter til anbringelser pr. 
helårsanbragt 0-22-årig, 2013, 1.000 kr. 
Struer*         423  
Fredericia*         453  
Nordfyns         476  
Allerød         477  
Frederikshavn         480  
Varde         500  
Lolland         509  
Kolding*         515  
Holstebro         520  
Mariagerfjord         529  
Gentofte         535  
Bornholms*         540  
Svendborg         545  
Nyborg         547  
Aabenraa         547  
Tønder         551  
Dragør*         554  
Middelfart*         555  
Haderslev         557  
Skive         563  
Hedensted         571  
Faaborg-Midtfyn         577  
Odense*         583  
Lemvig         583  
Gribskov         585  
Vejen         586  
Horsens         588  
Billund         593  
Ikast-Brande*         593  
Guldborgsund*         595  
Faxe         595  
Langeland         605  
Hillerød         607  
Sønderborg*         613  
Roskilde         614  
Sorø         623  
Assens         627  
Fredensborg         631  
Odsherred         633  
Randers         633  
Jammerbugt*         635  
Viborg         638  
Egedal         641  
Ærø         643  
Syddjurs         653  
Ringkøbing-Skjern*         654  
Silkeborg         657  
Herlev*         658  
Rebild         662  
Vejle         663  
Læsø         664  
Norddjurs         664  
Brønderslev*         675  
Tårnby*         675  
Kalundborg         679  
Herning         684  
Solrød         685  
Aalborg         690  
Vesthimmerlands*         699  
Odder         702  
Lyngby-Taarbæk         703  
Ishøj         706  
Aarhus*         707  
Gladsaxe         717  
Frederikssund         717  
Ringsted         726  
Ballerup         726  
Esbjerg         728  
Skanderborg*         734  
Greve         734  
Høje-Taastrup         734  
Hvidovre         746  
Thisted         750  
Kerteminde         754  
Næstved         760  
Vordingborg         771  
Halsnæs         781  
Helsingør         784  
Hørsholm         792  
Hjørring         803  
Rødovre         811  
Morsø         821  
Holbæk         822  
Københavns*         833  
Stevns         837  
Slagelse         838  
Rudersdal         846  
Glostrup         888  
Vallensbæk         912  
Brøndby         913  
Favrskov*         917  
Frederiksberg         926  
Furesø     1.080  
Albertslund     1.088  
Samsø     1.093  
Køge     1.096  
Lejre     1.123  
Fanø     1.161  

*: Ikke tilmeldt FLIS pr. januar 2016. 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Indsatser til udsatte børn og unge kan være meget forskelligartede og dækker over alt fra 
mindre forebyggende foranstaltninger til anbringelser. Anbringelser er typisk blandt de 
dyreste foranstaltninger. Men det dyreste er ikke nødvendigvis det bedste. Anbringelser 
varierer også i pris. Eksempelvis er anbringelser i plejefamilier typisk billigere end anbrin-
gelser på institutioner eller på opholdssteder. Nogle vil have behov for omfattende og 
derfor dyre anbringelsesindsatser. Men for andre vil en anbringelse i plejefamilie i samme 
grad kunne imødekomme behovet som en anbringelse på en døgninstitution. Dette un-
derstøttes af, at Rockwool Fondens forskningsenhed har påvist, at plejefamilieanbringel-
ser typisk giver et bedre udgangspunkt for voksenlivet end institutionsanbringelser. 
 

Hvor dyre er jeres anbringelser? 

ANBRINGELSESPRISER HAR INGEN SAMMENHÆNG MED SOCIAL BELASTNING 
Der vil normalt være en forventning om, at jo hårdere belastet socioøkonomisk en kom-
mune er, jo højere anbringelsesudgifter vil kommunen have. Nedenstående figur viser 
imidlertid, at kommuner med samme socioøkonomiske indeksværdi varierer i stort om-
fang i forhold til den gennemsnitlige anbringelsespris pr. anbragt. Det kan indikere, at 
den gennemsnitlige anbringelsespris i høj grad kan påvirkes af, hvordan den enkelte kom-
mune har tilrettelagt indsatsen, herunder i hvor høj grad man primært anvender forebyg-
gende indsatser og plejefamilieanbringelser. 
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Under 557.000 kr. 

557.000 �l 623.499 kr. 

623.500 �l 688.499 kr. 

688.500 �l 776.000 kr.  

Over 776.000 kr. 

Gennemsnitlig anbringelsesudgi� pr. helårsanbragt
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 DATA 
Nøgletallet viser, hvor 
stor en andel af kom-
munens anbragte 0-
17-årige, der var an-
bragt i plejefamilie i 
2014. Plejefamilie de-
fineres som alm. ple-
jefamilie, kommunal 
plejefamilie og net-
værksfamilie (inden 
for og uden for slæg-
ten). Data for antal 
anbragte er fra Anke-
styrelsens anbringel-
sesstatistik. 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Meget – herunder forskning – tilsiger, at man bør afsøge mu-
lighederne for plejefamilieanbringelser, før andre anbringel-
sestyper overvejes. Man bør derfor overveje følgende: 

- Er der politisk vedtaget et serviceniveau i form af et 
anbringelsesgrundlag, der giver retning for sagsbe-
handlernes visitationsarbejde? 

- Er der politisk fastsat et mål om at øge andelen af ple-
jefamilieanbringelser, og herunder anbringelser i net-
værkspleje? 

- Fastsættes der i handleplanen målbare mål for effek-
ten af indsatsen? Og følges der op på målene? 

- Følges der overordnet op på effekten af forskellige 
anbringelsestyper? 

- Arbejder man i kommunen i øvrigt med inddragelse af 
netværkets ressourcer som en del af indsatsen? 

 
 
 
 

Andel anbragte i plejefamilie af alle an-
bragte, 2014, pct. 
Nyborg 81,9 
Brønderslev 81,9 
Tønder 81,3 
Varde 81,3 
Syddjurs 79,3 
Billund 79,2 
Samsø 78,6 
Tårnby 77,8 
Struer 75,9 
Lolland 75,2 
Assens 74,2 
Haderslev 73,5 
Mariagerfjord 73,0 
Aabenraa 71,9 
Randers 71,6 
Fredericia 71,3 
Frederikshavn 70,9 
Sønderborg 70,3 
Lemvig 69,5 
Rødovre 69,4 
Vesthimmerlands 69,4 
Hjørring 68,5 
Middelfart 68,3 
Holbæk 67,7 
Ringkøbing-Skjern 67,6 
Skanderborg 67,0 
Fanø 66,7 
Thisted 66,1 
Skive 66,0 
Jammerbugt 65,8 
Furesø 65,6 
Svendborg 65,6 
Viborg 65,3 
Holstebro 65,1 
Kolding 65,1 
Bornholm 64,9 
Ikast-Brande 64,9 
Faxe 64,7 
Vejle 64,5 
Nordfyns 64,4 
Vejen 63,4 
Vordingborg 62,9 
Kalundborg 62,6 
Guldborgsund 62,6 
Aalborg 62,5 
Horsens 61,6 
Silkeborg 61,5 
Slagelse 61,0 
Langeland 60,8 
Odder 60,5 
Faaborg-Midtfyn 60,2 
Odense 60,0 
Ærø 60,0 
Læsø 60,0 
Ringsted 59,3 
Herning 59,1 
Favrskov 59,0 
Glostrup 57,1 
Køge 55,7 
Hørsholm 55,6 
Sorø 55,6 
København 55,5 
Hillerød 54,7 
Brøndby 54,5 
Lyngby-Taarbæk 54,0 
Helsingør 54,0 
Odsherred 53,8 
Fredensborg 53,5 
Kerteminde 53,5 
Norddjurs 53,3 
Greve 51,3 
Hvidovre 50,0 
Ballerup 48,9 
Stevns 48,6 
Herlev 48,1 
Morsø 48,0 
Aarhus 47,7 
Egedal 46,7 
Rebild 46,5 
Halsnæs 45,2 
Roskilde 45,1 
Frederikssund 44,9 
Gladsaxe 44,2 
Ishøj 43,5 
Lejre 43,5 
Albertslund 42,9 
Rudersdal 41,7 
Gentofte 41,5 
Esbjerg 41,2 
Næstved 41,1 
Frederiksberg 41,1 
Høje-Taastrup 40,6 
Vallensbæk 40,0 
Hedensted 39,2 
Solrød 35,7 
Gribskov 34,5 
Allerød 26,7 
Dragør 22,2 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
En væsentlig del af udgifterne til udsatte børn og unge går til anbringelser. Der er imidler-
tid flere anbringelsestyper, og plejefamilieanbringelser er typisk den billigste anbringel-
sestype. Samtidig tyder forskningen på, at plejefamilieanbringelser også ofte er de mest 
effektfulde anbringelser bl.a. grundet de nære relationer. Det har igennem en årrække 
været et erklæret mål at øge andelen af plejefamilieanbringelser, herunder anbringelser i 
netværkspleje, der bygger på barnets eksisterende relationer. Dette mål er bl.a. udtrykt i 
såvel Anbringelsesreformen som Barnets Reform. Endelig understøtter finansieringsmo-
dellen for Socialtilsynet en øget brug af plejefamilier. 
 
 

Hvor mange anbragte børn og unge kommer i plejefamilie? 

KOMMUNER MED MANGE ANBRAGTE ANBRINGER I HØJERE GRAD I PLEJEFAMILIER 
Der har i de seneste år været stort fokus på at øge andelen af anbringelser i plejefamilier. 
Nedenstående figur viser, at kommunerne med den højeste andel anbragte af befolknin-
gen også er dem, der har den højeste andel plejefamilieanbringelser. En mulig forklaring 
er, at et stort anbringelsesbehov har øget opmærksomheden på anvendelse af plejefami-
lieanbringelser, som relativt set er en billig anbringelsestype. Dermed understøttes sam-
tidig den overordnede politiske målsætning for området. 

 

 -

 0,5

 1,0

 1,5

 2,0

 2,5

 3,0

 3,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

An
de

l a
nb

ra
gt

e 
af

 a
lle

 0
-1

7-
år

ig
e,

 2
01

4 
(p

ct
.)

Andel 0-17-årige anbragte, der er anbragt i plejefamilie, 2014 (pct.)



Udsatte børn og unge
Brug nøgletal i styringen – Kend din kommune 47

Over 65,0 pct.

55,0 �l 65,0 pct. 

45,0 �l 54,9 pct. 

Under 45,0 pct. 

Andel plejefamilieanbragte i�. alle anbragte
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 DATA 
Nøgletallet viser ud-
viklingen i udgifterne 
til udsatte børn og 
unge fra 2014 til 2015. 
Begge år er udgifterne 
opgjort som summen 
af udgifterne i måne-
derne januar til sep-
tember. Der er såle-
des ikke tale om regn-
skabstal. De måneds-
vise udgiftsopgørelser 
baseres på data fra 
FLIS (2016-pl).  
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Det er afgørende hele tiden at følge udviklingen på området, 
herunder ift. både aktivitet og økonomi. Kun herved kan man 
undgå overraskelser med store budgetafvigelser sidst på året. 
Følgende bør derfor overvejes: 

- Laves der prognoser for årets resultat baseret på vi-
den om udviklingen i de forgangne måneder? 

- Baseres budgettet på realistiske pris- og mængdefor-
udsætninger? Og følges der op herpå? 

- Er der politisk vedtaget et serviceniveau, der giver ret-
ning for sagsbehandlernes visitationsarbejde? 

- Er der fokus på at sikre den rette sammenhæng mel-
lem pris, indhold og effekt, når der vælges tilbud? 

- Følges der systematisk op på indsatsernes effekt? 
 
 
 

Udvikling i samlede nettodriftsudgifter til 
udsatte børn og unge fra jan-sept. 2014 
til jan.-sept. 2015, pct. 
Ærø -23,5 
Syddjurs -21,6 
Dragør* -21,3 
Næstved -20,0 
Frederiksberg -18,8 
Fredensborg -18,3 
Hillerød -14,0 
Billund -12,5 
Lejre -11,8 
Vejle -11,2 
Samsø -10,2 
Kerteminde -9,3 
Morsø -9,2 
Bornholms* -8,9 
Køge -7,7 
Gribskov -7,6 
Skanderborg* -7,4 
Sorø -6,8 
Thisted -6,6 
Aalborg -6,3 
Herlev* -6,2 
Middelfart* -5,6 
Langeland -5,5 
Fredericia* -5,1 
Horsens -4,9 
Mariagerfjord -4,7 
Jammerbugt* -4,3 
Aarhus* -4,0 
Glostrup -4,0 
Tønder -3,9 
Stevns -3,8 
Nyborg -3,2 
Slagelse -2,9 
Ishøj -2,4 
Kalundborg -2,3 
Hvidovre -2,3 
Københavns* -2,1 
Brønderslev* -1,8 
Esbjerg -1,5 
Furesø -1,4 
Holstebro -1,3 
Gladsaxe -0,8 
Albertslund -0,7 
Assens -0,7 
Hjørring 0,0 
Ringkøbing-Skjern* 1,2 
Svendborg 1,5 
Kolding* 1,8 
Hørsholm 1,8 
Faxe 2,1 
Lolland 2,5 
Greve 2,6 
Halsnæs 2,7 
Høje-Taastrup 3,0 
Nordfyns 3,2 
Vallensbæk 3,3 
Herning 4,6 
Aabenraa 4,8 
Vejen 5,3 
Viborg 5,5 
Tårnby* 5,9 
Haderslev 6,1 
Guldborgsund* 6,2 
Roskilde 6,3 
Norddjurs 6,4 
Læsø 6,5 
Helsingør 6,7 
Hedensted 6,7 
Rebild 7,3 
Brøndby 7,5 
Silkeborg 7,6 
Fanø 7,8 
Rødovre 8,1 
Favrskov* 8,3 
Frederikshavn 8,3 
Struer* 8,8 
Varde 9,3 
Holbæk 9,5 
Skive 9,5 
Sønderborg* 9,7 
Gentofte 9,7 
Solrød 10,3 
Faaborg-Midtfyn 10,9 
Rudersdal 11,0 
Frederikssund 11,0 
Vesthimmerlands* 11,1 
Lemvig 12,4 
Lyngby-Taarbæk 12,8 
Ballerup 13,0 
Egedal 13,3 
Odsherred 15,7 
Randers 16,1 
Ringsted 16,3 
Allerød 18,1 
Odder 20,6 
Vordingborg 22,5 
Ikast-Brande* - 
Odense* - 

*: Ikke tilmeldt FLIS pr. januar 2016 
-: Data er ikke tilgængelig eller  vurderes 
ufuldstændige. 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Kommunerne oplever atter et stigende pres på udgifterne til det specialiserede socialom-
råde, herunder også området for udsatte børn og unge. Mange tilkendegiver, at presset 
bl.a. skyldes et øget antal underretninger, flere med psykiatriske diagnoser mv. Det er 
derfor afgørende løbende at følge med i, om udgifterne kan holdes inden for budgettet. 
Analyser af den månedsvise udvikling i økonomi og aktivitet gør kommunen i stand til i 
bedre tid at gribe ind med tiltag til imødegåelse af et udgiftspres, fx ændring af serviceni-
veauet, omlægning af indsatser mv. FLIS-modulet vedr. udsatte børn og unge giver mulig-
hed for analyser på månedsniveau – både aggregeret og helt ned på CPR-niveau. 
 
 

Hvordan har udgifterne til udsatte børn og unge udviklet sig? 

REGIONALE FORSKELLE I UDGIFTSUDVIKLINGEN DET SENESTE ÅR 
Området for udsatte børn og unge er præget af stor samhandel på tværs af kommuner. 
Derfor kan prisudviklingen på tilbud i de kommuner, hvor man køber pladser, i høj grad 
påvirke økonomien. Kommunerne køber typisk tilbud i nærområdet for at fastholde eksi-
sterende netværk. Udgiftsudviklingen påvirkes dog også i høj grad af kommunens egen 
visitationspraksis og serviceniveau, hvilket kan være den primære udgiftsdriver. Som det 
fremgår af nedenstående figur, er de samlede udgifter til udsatte børn og unge i perio-
den jan.-sept. 2014 til jan.-sept. 2015 steget mest blandt kommunerne i region Sjælland, 
region Midtjylland og region Hovedstaden, mens de største fald findes blandt kommu-
nerne i region Syddanmark og region Nordjylland.  

Note: Ikast-Brande og Odense Kommuner indgår ikke, da data herfra vurderes ufuldstændige eller ikke findes 
i FLIS. 
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Under -7,0 pct. 

-7,0 �l -0,1 pct. 

0,0 �l 7,0 pct. 

Over 7,0 pct. 

Ingen data

Udvikling i ne�odri�sudgi�er �l udsa�e børn og unge fra 2014 - 2015
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 DATA 
Nøgletallet angiver 
andelen af de samlede 
nettodriftsudgifter til 
forebyggelse og an-
bringelse (fkt. 5.28.20-
5.28.24), der går til fo-
rebyggende foran-
staltninger til udsatte 
børn og unge (fkt. 
5.28.21).  
 
Alle data er fra FLIS og 
bygger på regnskab 
2014 (2016-pl). 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Valget af foranstaltning er afgørende både for økonomien og 
effekten af indsatsen. Det er derfor afgørende at sikre sig, at 
visitationen sker på den mest hensigtsmæssige måde. Alle 
kommuner bør derfor overveje følgende: 

- Er der politisk vedtaget et serviceniveau, der sætter 
retning for sagsbehandlernes visitationsarbejde? 

- Følges der løbende op på indsatserne med henblik på 
at vurdere, om de giver den forudsatte effekt? Og 
hvad gør man, hvis effekten udebliver? 

- Er der sat socialpolitiske mål for kommunens samlede 
indsats på området for udsatte børn og unge, fx mål 
om bedre uddannelsesresultater? Og følges der op? 

- Tænkes den forebyggende indsats på tværs af forvalt-
ninger? Og understøtter organiseringen en høj grad af 
helhedstænkning fx med udgangspunkt i den samlede 
families problemkompleks? 

 
 
 
 

Andel nettodriftsudgifter til forebyggelse 
af samtlige udgifter til udsatte børn og 
unge i regnskab 2014, pct. 
Fredensborg 53,8  
Gribskov 50,5  
Roskilde 48,7  
Dragør* 47,4  
Solrød 46,8  
Gentofte 45,8  
Sønderborg* 44,7  
Hillerød 44,5  
Middelfart* 44,3  
Odder 43,2  
Bornholm* 42,9  
Billund 41,0  
Lejre 40,6  
Frederikssund 40,5  
Egedal 40,3  
Gladsaxe 39,6  
Sorø 39,2  
Greve 38,7  
Faxe 38,6  
Ishøj 38,6  
Tårnby* 38,3  
Hørsholm 37,8  
Hedensted 37,5  
Faaborg-Midtfyn 37,3  
Ikast-Brande* 37,2  
Lyngby-Taarbæk 36,8  
Vallensbæk 36,7  
Varde 36,0  
Køge 35,6  
Ærø 35,6  
Stevns 35,5  
Skanderborg* 35,4  
Rødovre 35,1  
Holbæk 34,5  
Allerød 34,3  
København* 34,2  
Ringsted 33,9  
Helsingør 33,8  
Odsherred 33,3  
Lemvig 33,3  
Viborg 33,1  
Odense* 32,9  
Ballerup 32,7  
Aabenraa 32,6  
Aalborg 32,5  
Aarhus* 32,5  
Halsnæs 32,5  
Rudersdal 32,0  
Furesø 31,9  
Svendborg 31,9  
Herning 31,5  
Fredericia* 31,3  
Nordfyns 31,2  
Frederiksberg 31,1  
Skive 30,9  
Mariagerfjord 30,9  
Holstebro 30,8  
Syddjurs 30,8  
Rebild 30,4  
Ringkøbing-Skjern* 30,4  
Glostrup 30,0  
Haderslev 29,7  
Jammerbugt* 29,5  
Langeland 29,5  
Herlev* 29,2  
Hvidovre 29,1  
Silkeborg 28,8  
Kerteminde 28,6  
Albertslund 28,6  
Randers 28,3  
Horsens 27,7  
Brøndby 27,4  
Struer* 27,3  
Esbjerg 27,0  
Frederikshavn 26,9  
Vesthimmerlands* 26,0  
Assens 26,0  
Kolding* 25,9  
Høje-Taastrup 25,8  
Kalundborg 25,6  
Norddjurs 25,5  
Næstved 25,5  
Guldborgsund* 25,5  
Vejle 24,5  
Nyborg 24,3  
Brønderslev* 24,1  
Slagelse 24,0  
Vejen 23,0  
Vordingborg 22,7  
Lolland 22,6  
Fanø 22,2  
Hjørring 21,8  
Samsø 21,3  
Favrskov* 21,3  
Tønder 19,9  
Morsø 19,8  
Thisted 19,2  
Læsø 8,6  
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 
*: Ikke tilmeldt FLIS pr. januar 2016 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Indsatsen over for udsatte børn og unge dækker over en række forskellige foranstalt-
ningstyper, herunder både forebyggende indsatser og anbringelser. Et konkret behov hos 
et barn eller en ung kan ofte imødekommes ved flere forskellige foranstaltningstyper. Det 
er derfor vigtigt at være opmærksom på, at den dyreste indsats ikke nødvendigvis er den 
bedste. Kommunerne har over de seneste år omlagt indsatsen over for udsatte børn og 
unge i retning af mere forebyggelse. Det giver god mening både fagligt og økonomisk at 
gribe ind, før problemerne vokser sig store. Omlægningen er understøttet af bl.a. forsk-
ning, der tyder på, at traditionelle anbringelser ikke altid er den bedste løsning. 
 
 

Hvor meget satser I på forebyggelse til udsatte børn og unge? 

SATSNING PÅ FOREBYGGELSE GIVER FÆRRE ANBRAGTE 
Mange kommuner har i de seneste år ændret deres indsatser til udsatte børn og unge i 
retning af øget fokus på forebyggelse frem for anbringelse. Nedenstående figur indikerer, 
at forebyggelse betaler sig. Kommuner, der i 2011 havde en høj forebyggelsesandel af de 
samlede udgifter til udsatte børn og unge, havde typisk en lavere andel af deres 0-22-
årige, der var anbragt i 2014. Således tyder det på, at anbringelser i et vist omfang kan 
forebygges. 
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Over 38,5 pct.

33,5 �l 38,5 pct. 

30,5 �l 33,4 pct.

26,0 �l 30,4 pct. 

Under 26,0 pct. 

Forebyggelsesandel af samlede udgi�er �l forebyggelse og anbringelse
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DATA 
Nøgletallet viser ande-
len af elever i 1.-10. 
klasse i folkeskolen el-
ler specialskole, der er 
udsatte børn og unge, 
som har min. 1 pct. 
ulovligt fravær i skole-
året 2013/2014. Det 
bygger på data fra Sta-
tistikbanken (tabel 
BU29). ”Udsatte børn 
og unge” dækker ele-
ver, som modtager el-
ler tidligere har mod-
taget støtte (forebyg-
gende foranstaltning 
eller anbringelse). 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Et højt fravær får hurtigt konsekvenser for elevens faglige ud-
vikling. Elever med højt fravær får gennemsnitligt lavere ka-
rakterer end elever med lavt fravær.  
 
Udsatte børn og unge er i forvejen dårligere stillet grundet 
deres sociale baggrund. Samtidig kan et højt ulovligt fravær 
være en indikator på, at noget er galt i barnets/den unges fa-
milie. Alle kommuner bør derfor overveje følgende: 

- Er der i kommunen et generelt højt niveau for ulovligt 
fravær? 

- Arbejder kommunen med tidlig indsats i forhold til at 
stoppe ulovligt fravær? Hvordan? 

- Giver højt ulovligt fravær anledning til bekymring, der 
formidles til de sociale myndigheder? 

- Anvendes de forebyggende foranstaltninger i kommu-
nen til at medvirke til stabilt fremmøde i skolen?  

 
 

Andel udsatte børn og unge med ulovligt 
skolefravær, skoleåret 2013/2014, pct. 
Holstebro 8,6 
Skanderborg 9,3 
Billund 13,7 
Assens 16,5 
Vesthimmerlands 16,7 
Fredensborg 16,9 
Egedal 18,0 
Ringkøbing-Skjern 18,3 
Herning 18,5 
Rebild 19,5 
Thisted 19,5 
Brønderslev 19,7 
Kolding 19,9 
Lemvig 20,3 
Roskilde 20,5 
Silkeborg 20,6 
Holbæk 20,8 
Aabenraa 20,9 
Vejen 21,1 
Lyngby-Taarbæk 21,2 
Nyborg 21,3 
Gribskov 21,7 
Hillerød 21,9 
Mariagerfjord 22,2 
Varde 22,3 
Odder 22,4 
Kerteminde 22,8 
Skive 22,9 
Favrskov 23,2 
Frederikshavn 23,2 
Haderslev 23,3 
Middelfart 23,7 
Lejre 23,9 
Faaborg-Midtfyn 24,3 
Jammerbugt 24,4 
Vallensbæk 25,0 
Svendborg 25,0 
Morsø 25,3 
Furesø 26,0 
Viborg 26,0 
Ikast-Brande 26,3 
Esbjerg 26,6 
Hørsholm 26,7 
Slagelse 27,2 
Allerød 27,5 
Kalundborg 27,8 
Norddjurs 28,3 
Guldborgsund 28,4 
Stevns 28,4 
Albertslund 28,8 
Odsherred 29,0 
Odense 29,2 
Sønderborg 29,2 
Bornholm 29,5 
Solrød 29,8 
Randers 29,8 
Fredericia 29,9 
Syddjurs 29,9 
Gentofte 30,4 
Frederikssund 30,6 
Nordfyns 30,8 
Struer 30,8 
Rudersdal 31,0 
Tønder 31,4 
Hjørring 31,4 
Aalborg 31,7 
Horsens 32,8 
Helsingør 33,0 
Vejle 33,3 
Hedensted 33,9 
Næstved 34,1 
Ringsted 34,3 
Samsø 34,6 
Rødovre 35,2 
Aarhus 38,1 
Frederiksberg 39,1 
København 39,2 
Køge 39,9 
Glostrup 40,0 
Tårnby 40,7 
Ballerup 41,9 
Gladsaxe 42,0 
Lolland 43,1 
Høje-Taastrup 43,2 
Halsnæs 43,9 
Ishøj 46,9 
Hvidovre 47,5 
Greve 47,7 
Brøndby 48,2 
Sorø 49,6 
Faxe 55,1 
Vordingborg 56,6 
Langeland 57,1 
Dragør * 
Herlev * 
Ærø * 
Fanø * 
Læsø * 

*: Nøgletallet kan af diskretionshensyn 
ikke vises (beregnet på mindre end fem 
børn i kommunen). 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Forskningen viser, at en målrettet indsats i forhold til udsatte børn og unges læring og ud-
dannelse kan mindske betydningen af den sociale baggrund. Med folkeskolereformen er 
der yderligere sat fokus på, at folkeskolens elever skal blive så dygtige, som de kan, og tri-
ves uanset social baggrund. Det er derfor vigtigt, at kommunerne har fokus på udsatte 
børn og unges læring, herunder at sikre deres deltagelse i undervisningen, så de udvikler 
sig alderssvarende og får en ungdomsuddannelse. 
 
 

Hvor mange af jeres udsatte børn og unge har ulovligt fravær? 

ULOVLIGT SKOLEFRAVÆR ER ET GENERELT PROBLEM 
Det er velkendt, at udsatte børn og unge gennemsnitligt har et højere ulovligt skolefra-
vær end andre elever, der ikke er udsatte. Nedenstående figur viser dog, at kommunerne 
med et højt ulovligt fravær blandt udsatte børn og unge samtidig har et relativt set højt 
ulovligt fravær blandt ikke-udsatte elever.  
Således tyder det på, at kommunerne med et højt ulovligt fravær har behov for en mere 
generel indsats mod ulovligt fravær, og at denne ikke nødvendigvis skal målrettes kun 
mod udsatte børn og unge. 
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Under 22,0 pct. 

22,0 �l 28,9 pct. 

29,0 �l 35,0 pct. 

Over 35,0 pct.

Ingen data

Andel udsa�e børn og unge med ulovligt fravær i skolen 
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DATA 
Data kommer fra FLIS. 
Udgifterne til voksen-
handicap mv. er af-
grænset til følgende 
funktioner: 5.32.32 gr. 
002 og 003; 5.32.33 
gr. 003 og 004; 
5.32.35 gr. 001-004, 
008 og 091; 5.35.40-
5.38.59.  
2016-pl og B16-opga-
veniveau. 
Antal 18-64 årige er 
opgjort pr. 1. januar  
2014. 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Med udgangspunkt i nøgletallet vil det være relevant at disku-
tere: 

- I hvilket omfang er der sat socialpolitiske mål for kom-
munens samlede indsats på området? 

- Hvordan anvendes det politisk vedtagne serviceni-
veau af sagsbehandlerne som retningsgivende for vi-
sitationsarbejdet? 

- Fastsættes der målbare indikatorer for effekten af 
indsatsen for den enkelte borger? Følges der op? Og 
hvad gør man, hvis den forudsatte effekt udebliver? 

- Er der fokus på en konstruktiv dialog med leverandø-
rer af sociale ydelser, så kommunen sikrer sig, at leve-
randørerne arbejder med at nå de fastsatte mål? 

- Baseres budgettet på realistiske pris- og mængdefor-
udsætninger? Og følges der op herpå? 

 

Nettodriftsudgifter til området for vok-
senhandicap mv. pr. 18-64 årig i regnskab 
2014, kr.   
Herning 5.605 
Glostrup  5.651 
Ringkøbing-Skjern* 5.918 
Fanø  6.041 
Vallensbæk  6.571 
Aarhus*  6.612 
Stevns  6.725 
Frederiksberg  6.732 
Faxe  6.871 
Favrskov*  6.877 
Næstved  6.905 
Greve  7.018 
København* 7.124 
Dragør*  7.221 
Norddjurs  7.312 
Vordingborg  7.334 
Rebild  7.358 
Aalborg  7.489 
Tårnby* 7.491 
Randers 7.498 
Vejle  7.518 
Roskilde  7.537 
Odder  7.548 
Varde  7.549 
Silkeborg  7.749 
Ringsted  7.766 
Holbæk  7.803 
Skanderborg*  7.804 
Vesthimmerland* 7.806 
Kolding*  7.809 
Billund 7.815 
Syddjurs  7.822 
Køge  7.835 
Viborg  7.966 
Gladsaxe  8.018 
Aabenraa 8.101 
Horsens  8.125 
Sønderborg*  8.148 
Struer*  8.249 
Assens 8.271 
Solrød  8.337 
Skive  8.338 
Lyngby-Taarbæk  8.351 
Mariagerfjord 8.386 
Middelfart*  8.398 
Hedensted  8.465 
Lejre  8.607 
Thisted 8.735 
Vejen  8.777 
Helsingør  8.789 
Lemvig  8.799 
Egedal  8.822 
Kerteminde  8.825 
Slagelse  8.873 
Esbjerg  8.947 
Hørsholm  8.948 
Holstebro  8.970 
Nordfyn  8.985 
Svendborg  9.074 
Læsø  9.105 
Fredericia*  9.153 
Allerød  9.170 
Rudersdal  9.223 
Gentofte  9.255 
Faaborg-Midtfyn  9.349 
Kalundborg  9.361 
Sorø  9.366 
Herlev*  9.366 
Langeland  9.367 
Tønder  9.402 
Frederikssund  9.521 
Nyborg  9.541 
Gribskov  9.580 
Hillerød  9.595 
Haderslev 9.599 
Guldborgsund* 9.602 
Rødovre  9.633 
Hvidovre 9.823 
Furesø  9.903 
Ærø  9.965 
Ishøj 10.015 
Brønderslev*  10.079 
Ballerup  10.159 
Hjørring  10.210 
Høje-Taastrup  10.361 
Odsherred  10.422 
Bornholm* 10.513 
Halsnæs  10.706 
Brøndby  11.009 
Jammerbugt*  11.212 
Frederikshavn  11.583 
Fredensborg  11.827 
Morsø  11.831 
Samsø  11.892 
Odense* 12.384 
Albertslund  12.555 
Lolland  14.078 
Ikast-Brande*  - 

*: Ikke tilmeldt FLIS pr. januar 2016 
-: Data ikke indlæst eller ufuldstændige
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. Ingen æn-
dringsmarkering skyldes manglende 
data fra ét af årene.  

 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Udgifterne til området for voksenhandicappede mv. var både før og efter kommunalre-
formen præget af stor årlig vækst og store budgetoverskridelser. Fra 2009 har kommu-
nerne formået at holde udgifterne til området i ro. Det kan bl.a. forklares med kommu-
nernes øgede brug af effektive indsatser og fokus på (re)-habilitering. Udgifterne er imid-
lertid steget fra 2012 til 2014. Det indikerer, at kommunerne igen har svært ved at styre 
udgifterne til området på trods af de omlagte indsatser. Der er således behov for et sta-
digt fokus på såvel faglig som økonomisk styring af området for voksenhandicap og ud-
satte grupper. I den sammenhæng er det relevant at forholde sig til udgifterne til områ-
det for voksenhandicap og udsatte grupper pr. 18-64 årig i kommunen.  
 

Hvad er jeres udgifter til voksenhandicappede mv.? 

UDGIFTSVÆKST OG UDGIFTSNIVEAU BØR SES I SAMMENHÆNG 
Efter år, hvor kommunerne har formået at håndtere udgiftspresset på det specialiserede 
voksenområde, oplever flere kommuner nu et fornyet pres på udgifterne. Det er imidler-
tid ikke alle kommuner, der oplever dette pres. Udgiftsvæksten bør ses i sammenhæng 
med, hvilket udgiftsniveau kommunerne aktuelt har. I figuren herunder ses det, at både 
kommuner med et højt og med et lavt udgiftsniveau har oplevet en vækst i udgifterne til 
området fra 2014 til 2015 (jan.-sept.).  
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Under 8.000 kr.

 8.000 �l 8.999 kr. 

 9.000 �l 9.999 kr. 

Over 9.999 kr.

Ingen data

Ne�odri�sudgi�er �l voksenhandicap mv. pr. 18-64 årig
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 DATA 
Data kommer fra FLIS. 
Nøgletallet viser ud-
viklingen i udgifter til 
voksenhandicap mv. 
pr. 18-64 årig fra 2014 
til 2015 på følgende 
funktioner: 5.32.32 gr. 
002 og 003; 5.32.33 
gr. 003 og 004; 
5.32.35 gr. 001-004, 
008 og 091; 5.35.40-
5.38.59. Udgifterne er 
opgjort som summen 
af udgifterne i jan.- 
sept, dvs. ikke regn-
skabstal. 2016-pl og 
B16-opgaveniveau. 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Med udgangspunkt i nøgletallet vil det være relevant at disku-
tere: 

- Indgår det aktuelle forbrug i overvejelser om fremad-
rettet budget? 

- Baseres forventningerne til årets første resultat på vi-
den om udviklingen i årets første måneder? 

- Anvendes viden om udviklingen i aktivitetsniveau til 
budgetlægning? 

- Skyldes et eventuelt merforbrug, at kommunen er be-
gyndt at arbejde med flere tidligere og forebyggende 
indsatser, jf. KL’s udspil ”Invester før det sker”? 

- Hvor ofte orienteres politikerne om forventet regn-
skab? 

- I hvilket omfang arbejder kommunen med at styrke 
registreringen af sociale data med henblik på at for-
bedre ledelsesinformationen i kommunen? 

Udvikling i nettodriftsudgifter til området 
for voksenhandicap mv. pr. 18-64 årig 
2014 til 2015 (jan. – sept.), pct.   
Langeland  -13,6 
Skanderborg*  -12,5 
Ærø  -12,5 
Odsherred  -10,7 
Haderslev  -9,9 
Brøndby  -9,6 
Esbjerg  -9,2 
Vesthimmerland* -8,7 
Slagelse  -8,6 
Stevns  -7,8 
Thisted -7,4 
Hedensted  -7,3 
Allerød  -6,9 
Jammerbugt*  -6,8 
Rebild  -6,3 
Gladsaxe  -5,7 
Albertslund  -5,6 
Roskilde  -5,4 
Samsø  -5,2 
Horsens  -4,5 
Kolding*  -4,5 
København* -4,4 
Ballerup  -4,4 
Gentofte -4,3 
Ringkøbing-Skjern* -4,2 
Guldborgsund*  -4,2 
Lejre  -4,1 
Sorø  -4,0 
Holstebro  -3,5 
Hvidovre  -3,4 
Vejle  -3,2 
Tønder  -3,2 
Høje-Taastrup  -3,1 
Varde  -3,1 
Helsingør  -3,1 
Frederikshavn  -2,6 
Lemvig  -2,3 
Faaborg-Midtfyn  -2,2 
Vejen  -2,0 
Frederiksberg  -1,9 
Skive  -1,8 
Randers  -1,6 
Billund  -1,4 
Silkeborg  -1,2 
Sønderborg*  -1,1 
Rødovre  -0,9 
Fredericia*  -0,5 
Struer*  -0,4 
Greve  -0,4 
Ringsted  0,0 
Morsø  0,2 
Odder  0,3 
Rudersdal  0,3 
Svendborg 0,4 
Furesø  0,4 
Mariagerfjord  0,9 
Hillerød  1,0 
Solrød  1,0 
Frederikssund  1,1 
Aabenraa  1,1 
Lolland  1,2 
Lyngby-Taarbæk  1,2 
Halsnæs  1,2 
Køge  1,5 
Vordingborg  1,5 
Næstved  1,6 
Vallensbæk  1,7 
Aalborg  1,7 
Aarhus*  1,8 
Kalundborg  2,1 
Nordfyn 2,3 
Dragør*  2,8 
Holbæk 3,1 
Hjørring 3,4 
Norddjurs  3,7 
Nyborg  4,4 
Fredensborg  4,7 
Favrskov*  4,8 
Hørsholm 5,2 
Tårnby* 5,7 
Glostrup  5,8 
Syddjurs  6,4 
Faxe  6,6 
Bornholm* 8,2 
Gribskov  8,3 
Viborg  9,7 
Assens  10,4 
Middelfart*  12,4 
Ishøj  12,5 
Kerteminde  13,1 
Egedal  15,3 
Fanø  18,7 
Brønderslev*  22,5 
Læsø 38,9 
Herlev* - 
Herning  - 
Odense - 
Ikast-Brande*  - 

*: Ikke tilmeldt FLIS pr. januar 2016 
-: Data ikke indlæst eller ufuldstændige
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. Ingen æn-
dringsmarkering skyldes manglende 
data fra mindst ét af årene. 

 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Udgifterne til området for voksenhandicapområdet mv. har tidligere været præget af stor 
årlig vækst. Fra 2009 har kommunerne imidlertid formået at håndtere udgiftspresset og 
holde udgifterne nogenlunde i ro, men fra 2012 er udgifterne til området begyndt at stige 
igen. Det er svært præcist at sætte fingeren på årsagen til stigningen i udgifter. Flere kom-
muner peger dog på en stigning i antallet af borgere, der har behov for hjælp, og at de 
der har behov for hjælp, har behov i en længere periode end tidligere. Analyser af den 
månedlige udvikling i udgifter kan give kommunerne viden til at være på forkant og mulig-
hed for at gribe ind, når udgifterne begynder at stige.  
 

Hvordan har udgifterne til voksenhandicappede mv. udviklet sig? 

REGIONALE FORSKELLE I UDGIFTSPRES 
Området for voksenhandicap mv. er præget af stor samhandel på tværs af kommuner. 
Derfor kan prisudviklingen på tilbud i de kommuner, hvor man køber pladser, påvirke 
økonomien. Kommunerne køber typisk tilbud i nærområdet for at fastholde eksisterende 
netværk. Sideløbende hermed arbejder flere af de lokale kommunekontaktråd med 
takstreduktioner, hvilket kan påvirke udgifterne til området yderligere. Som det fremgår 
af nedenstående figur, er der en tydelig regional forskel på udgifterne til området for 
voksenhandicap mv.  
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Under -5,0 pct.

-5,0 �l 0,0 pct.

 0,1 �l 5,0 pct.

Over 5,0 pct.

Ingen data

Udvikling i ne�odri�sudgi�er �l voksenhandicap mv. fra 2014 �l 2015 pr. 18-64 årig
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DATA 
Data kommer fra Dan-
marks Statistik. 
Nøgletallet viser ande-
len af borgere mellem 
18 og 64 år, der er vi-
siteret til hjemme-
hjælp i 2014. Andelen 
af modtagere inklude-
rer både personer, der 
udelukkende får per-
sonlig pleje, udeluk-
kende får praktisk 
hjælp, og personer 
der modtager både 
personlig pleje og 
praktisk hjælp.   

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Med udgangspunkt i nøgletallet vil det være relevant at disku-
tere: 

- Hvordan har andelen af hjemmehjælpsmodtagere un-
der 65 år udviklet sig de seneste fire år? 

- Er der i visitationspraksis et fokus på borgerens egne 
ressourcer og muligheder for at klare sig selv? 

- Hvilket niveau for personlig pleje og praktisk hjælp 
indgår i kommunens kvalitetsstandard? 

- På hvilken måde understøttes borgerens selvhjulpen-
hed gennem fx velfærdsteknologi? 

- Tænkes velfærdsteknologi og hjælpemidler ind i visi-
tationen i forhold til det antal hjemmehjælpstimer, 
vedkommende visiteres til? 

- Fastsættes der målbare indikatorer for effekten af 
indsatsen for den enkelte borger? Følges der op? Og 
hvad gør man, hvis den forudsatte effekt udebliver? 

Andel 18-64 årige, der modtager hjemme-
hjælp i egen bolig (2014), pct.    
Favrskov 0,28 
Allerød 0,33 
Gentofte 0,35 
Middelfart 0,41 
Næstved 0,41 
Vejle 0,44 
Egedal 0,44 
Greve 0,45 
Skanderborg 0,46 
Solrød 0,48 
Vallensbæk 0,48 
Dragør 0,49 
Viborg 0,50 
Billund 0,51 
Thisted 0,51 
Fanø 0,53 
Herning 0,53 
Sønderborg 0,53 
Varde 0,53 
Hedensted 0,55 
Frederikssund 0,55 
Rødovre 0,56 
Rebild 0,56 
Syddjurs 0,56 
Aabenraa 0,57 
Stevns 0,57 
Rudersdal 0,57 
Ringkøbing-Skjern 0,57 
Tårnby 0,59 
Lejre 0,60 
Aarhus 0,60 
København 0,61 
Ringsted 0,61 
Furesø 0,62 
Faxe 0,62 
Ikast-Brande 0,63 
Brønderslev 0,63 
Køge 0,64 
Hillerød 0,64 
Kolding 0,65 
Lolland 0,65 
Guldborgsund 0,66 
Lyngby-Taarbæk 0,66 
Silkeborg 0,68 
Vejen 0,68 
Albertslund 0,68 
Horsens 0,69 
Tønder 0,69 
Jammerbugt 0,69 
Hvidovre 0,69 
Odder 0,70 
Sorø 0,70 
Holstebro 0,71 
Haderslev 0,72 
Samsø 0,72 
Gladsaxe 0,74 
Faaborg-Midtfyn 0,74 
Hørsholm 0,76 
Norddjurs 0,76 
Frederiksberg 0,76 
Vesthimmerlands 0,78 
Assens 0,78 
Bornholm 0,79 
Slagelse 0,79 
Skive 0,80 
Svendborg 0,81 
Nordfyns 0,81 
Esbjerg 0,83 
Helsingør 0,83 
Glostrup 0,84 
Nyborg 0,84 
Brøndby 0,84 
Herlev 0,86 
Frederikshavn 0,87 
Odense 0,89 
Mariagerfjord 0,89 
Ballerup 0,89 
Hjørring 0,91 
Ishøj 0,91 
Vordingborg 0,92 
Odsherred 0,92 
Fredericia 0,95 
Aalborg 0,95 
Høje-Taastrup 0,97 
Kalundborg 1,01 
Morsø 1,01 
Holbæk 1,11 
Roskilde 1,14 
Fredensborg - 
Gribskov - 
Halsnæs - 
Kerteminde - 
Langeland - 
Ærø - 
Randers - 
Lemvig - 
Struer - 
Læsø - 

-: Data ikke indlæst eller ufuldstændige 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. Ingen æn-
dringsmarkering skyldes manglende 
data fra mindst ét af årene. 

 

 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Kommunerne arbejder i disse år med rehabilitering og indførsel af velfærdsteknologi. Der 
er tale om et fokus på borgerens egne ressourcer, evne til at klare hverdagen og træne sig 
til et bedre funktionsniveau. Målet er, at borgerne bliver mest muligt selvhjulpne. Det gi-
ver en bedre livskvalitet. Der er dog begrænsninger for rehabiliteringsindsatsen, og der vil 
fortsat være borgere med behov for hjælp til opgaver, som de ikke selv kan klare – hver-
ken nu eller med en intensiv rehabiliteringsindsats.  
På ældreområdet har man arbejdet massivt med rehabilitering på hjemmehjælpsområ-
det. I forhold til rehabilitering på voksenhandicapområdet er det derfor også her relevant 
at se på, hvor mange personer under 65 år, der er visiteret til hjemmehjælp. 

Hvor mange af jeres 18-64 årige får hjemmehjælp? 

FÆRRE HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE UNDER 65 ÅR, MEN MODTAGERNE FÅR FLERE TIMER 
Kommunerne har i en årrække arbejdet med rehabilitering og øget brug af velfærdstek-
nologi på voksenhandicapområdet. Udviklingen på området går mod, at færre personer 
under 65 år visiteres til hjemmehjælp. Det kan skyldes, at flere kan klare sig uden hjælp 
men med et hjælpemiddel eller velfærdsteknologi i stedet for. Det kan også handle om, 
at kommunerne i stigende grad visiterer borgerne til andre ydelser, der i mindre grad har 
et kompenserende fokus fx socialpædagogisk støtte. Sideløbende hermed ses det, at de 
personer der får hjemmehjælp, har et større plejebehov end tidligere, og de visiteres så-
ledes til flere timer om ugen end tidligere.  
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Under 0,50 pct.

0,50 �l 0,65 pct. 

0,66 �l 0,79 pct. 

Over 0,79 pct.

Ingen data

Andel 18-64 årige, der modtager hjemmehjælp i egen bolig
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DATA 
Data kommer fra FLIS. 
Data leveres til FLIS 
via Danmarks Statistik 
fra kommunernes 
EOJ-systemer.  
 
Nøgletallet er opgjort 
eksklusiv visitation un-
der 2 min., da det an-
tages at være madser-
vice. 
  

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Med udgangspunkt i nøgletallet vil det være relevant at disku-
tere: 

- Hvordan har den gennemsnitlige visiterede tid pr. 
modtager udviklet sig de sidste fire år? 

- Er der i visitationspraksis et fokus på borgerens egne 
ressourcer og muligheder for at klare sig selv? 

- Hvilket niveau for personlig pleje og praktisk hjælp 
indgår i kommunens kvalitetsstandard? 

- På hvilken måde understøttes borgerens selvhjulpen-
hed gennem fx velfærdsteknologi? 

- Tænkes velfærdsteknologi og hjælpemidler ind i visi-
tationen i forhold til det antal hjemmehjælpstimer, 
som vedkommende visiteres til? 

- Fastsættes der målbare indikatorer for effekten af 
indsatsen for den enkelte borger? Følges der op? Og 
hvad gør man, hvis den forudsatte effekt udebliver? 
 

Gennemsnitlig visiterede timer til hjem-
mehjælp (egen bolig) pr. uge til modta-
gere af hjemmehjælp under 65 år, 2014   
Læsø  2,0 
Morsø 2,3 
Odense* 2,4 
Herlev* 2,5 
Tønder 2,5 
Fanø  2,5 
Lemvig  2,6 
Ikast-Brande*  2,7 
Greve  2,7 
Faaborg-Midtfyn  2,7 
Jammerbugt*  2,8 
Nyborg  2,8 
Viborg  2,9 
Vejle  2,9 
Odder  2,9 
Ringsted  2,9 
Hørsholm  3,0 
Syddjurs  3,0 
Kolding*  3,1 
Aarhus*  3,2 
Roskilde  3,2 
Hillerød  3,3 
Struer*  3,3 
Albertslund  3,3 
Mariagerfjord  3,4 
Nordfyns  3,4 
Ishøj  3,4 
Lyngby-Taarbæk  3,5 
Aalborg  3,6 
Allerød  3,6 
Vejen  3,7 
Holstebro 3,7 
Furesø  3,7 
Gentofte 3,7 
Frederikshavn  3,7 
Fredensborg  3,7 
Guldborgsund*  3,8 
Favrskov*  3,8 
Bornholm* 3,8 
Solrød  3,9 
Holbæk 3,9 
Middelfart* 3,9 
Samsø  4,0 
Stevns  4,0 
Frederiksberg  4,1 
Kalundborg  4,1 
Assens  4,1 
Helsingør  4,2 
Køge  4,2 
Vordingborg  4,3 
Thisted  4,3 
Fredericia* 4,3 
Esbjerg  4,4 
Skanderborg*  4,5 
Glostrup  4,5 
Høje-Taastrup  4,5 
Herning  4,6 
Tårnby* 4,7 
Varde  4,8 
Sønderborg*  4,8 
Ballerup  4,8 
Halsnæs  4,8 
Faxe  4,8 
Norddjurs  5,0 
Rudersdal  5,0 
Dragør*  5,1 
Brønderslev*  5,2 
Haderslev  5,2 
Slagelse  5,2 
Svendborg  5,2 
Næstved  5,3 
Gladsaxe  5,3 
Silkeborg  5,3 
Horsens  5,4 
Vallensbæk  5,4 
Lolland  5,5 
Hedensted  5,6 
Billund  5,7 
København* 5,8 
Hjørring  5,9 
Egedal  5,9 
Randers  6,0 
Hvidovre 6,0 
Lejre  6,5 
Skive  6,7 
Rebild 7,1 
Brøndby  7,4 
Aabenraa  7,5 
Vesthimmerland* 7,7 
Odsherred  7,8 
Frederikssund  8,2 
Langeland  10,5 
Sorø  11,3 
Gribskov  - 
Kerteminde  - 
Ringkøbing-Skjern* - 
Rødovre  - 
Ærø - 

*: Ikke tilmeldt FLIS pr. januar 2016 
-: Data ikke indlæst eller ufuldstændige
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

 

 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Kommunerne arbejder i disse år med rehabilitering. Der er tale om en tilgang med fokus 
på borgerens egne ressourcer, evne til at klare hverdagen og træne sig til at bedre funkti-
onsniveau. Målet er, at borgerne bliver mest muligt selvhjulpne. Det giver typisk bedre 
livskvalitet. Der er dog begrænsninger for rehabiliteringsindsatsen, og der vil fortsat være 
borgere med behov for hjælp til opgaver, som de ikke selv kan klare – hverken nu eller 
med en intensiv rehabiliteringsindsats.  
På ældreområdet har man i flere år arbejdet massivt med rehabilitering på hjemme-
hjælpsområdet. Også på voksenhandicapområdet hænger antallet af visiterede timer til 
hjemmehjælp til borgere under 65 år derfor sammen med rehabiliteringsindsatsen.  

Hvor mange timers hjemmehjælp får de 18-64 årige? 

REHABILITERINGSPOTENTIALE HOS DE YNGSTE HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE? 
Kommunerne har i en årrække arbejdet med rehabilitering og øget brug af velfærdstek-
nologi. Det gælder både på ældreområdet og på voksenhandicapområdet. Gennem fokus 
på borgerens egne ressourcer og evne til at klare hverdagen er formålet at medvirke til, 
at flere borgere kan klare sig helt eller delvist selv. 
Det fremgår af figuren herunder, at antallet af visiterede timer er faldet mest for de æl-
dre over 80 år. Har hjemmehjælpsmodtagerne under 65 år ikke opnået samme forbed-
ring i funktionsniveau og sundhedstilstand som de ældre? Eller handler det om, at der er 
et potentiale for at styrke rehabiliteringsindsatsen og brugen af velfærdsteknologi i kom-
munerne over for modtagere af hjemmehjælp under 65 år? 
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Under 3,0 �mer 

3,0 �l 3,9 �mer 

4,0 �l 4,9 �mer 

Over 4,9 �mer

Ingen data

Gennemsnitlig antal visiterede �mer �l personlig pleje �l modtagere under 65 år
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 DATA 
Data kommer fra Dan-
marks Statistik. 
Nøgletallet angiver de 
gennemsnitlige BPA-
udgifter pr. borger i 
alderen 18-80 år. Ud-
gifter til BPA-ordnin-
gen er opgjort som 
NDU for funktion 
5.32.32 gr. 002 og 003 
i regnskab 2014. 
(2016-pl og B2016-op-
gaveniveau). 
Antal borgere er op-
gjort som antal 18-80 
årige pr. 1. januar 
2014.  

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Reglerne om BPA har været kritiseret for deres manglende 
styringsmuligheder. Selvom styringsmulighederne er begræn-
sede, er der dog stadig forskellige styringshåndtag. 
 
Det kan derfor være relevant i den enkelte kommune at dis-
kutere: 

- Vurderes der skarpt nok på borgerens behov og der-
med visiteres der til det rette antal timer? 
 

- Er der politisk vedtaget et serviceniveau i forhold til 
BPA?  
 

- Indgår det som en del af dialogen med borgeren at 
undersøge muligheden for at tilbyde hjælp efter an-
dre paragrafer? Eksempelvis tilbyde nattehjælp gen-
nem hjemmeplejen hvor det er relevant? 

Nettodriftsudgifter til BPA pr. 18-80 årig i 
regnskab 2014, kr.    
Hørsholm 72 
Fanø 82 
Roskilde 167 
Frederikshavn 170 
Solrød 175 
Varde 219 
Vesthimmerland 223 
Assens 229 
Slagelse 234 
Ringkøbing-Skjern 244 
Vordingborg 252 
Nyborg 260 
Aabenraa 263 
Thisted 276 
Guldborgsund 286 
Ærø 289 
Esbjerg 294 
Greve 295 
København 305 
Ringsted 305 
Bornholm 313 
Ikast-Brande 314 
Faxe 320 
Struer 323 
Dragør 328 
Allerød 328 
Middelfart 333 
Vejen 333 
Frederikssund 337 
Næstved 340 
Herning 340 
Hjørring 344 
Albertslund 349 
Holstebro 354 
Stevns 356 
Odder 357 
Helsingør 359 
Randers 363 
Sorø 383 
Lyngby-Taarbæk 385 
Odense 393 
Kolding 418 
Morsø 422 
Svendborg 434 
Kalundborg 435 
Vejle 441 
Frederiksberg 443 
Silkeborg 458 
Hedensted 465 
Langeland 465 
Haderslev 476 
Rudersdal 478 
Gladsaxe 484 
Herlev 486 
Brøndby 486 
Ballerup 493 
Billund 495 
Nordfyns 495 
Hvidovre 498 
Holbæk 499 
Horsens 519 
Viborg 522 
Lejre 533 
Rødovre 533 
Køge 540 
Favrskov 544 
Lemvig 550 
Fredericia 559 
Høje-Taastrup 579 
Lolland 583 
Vallensbæk 587 
Gribskov 594 
Læsø 607 
Norddjurs 623 
Gentofte 637 
Skive 648 
Aarhus 648 
Skanderborg 652 
Samsø 652 
Mariagerfjord 656 
Ishøj 660 
Hillerød 669 
Aalborg 673 
Glostrup 696 
Kerteminde 703 
Tønder 710 
Sønderborg 723 
Rebild 730 
Jammerbugt 740 
Tårnby 746 
Syddjurs 766 
Furesø 795 
Egedal 801 
Halsnæs 828 
Odsherred 864 
Faaborg-Midtfyn 867 
Fredensborg 902 
Brønderslev 1.057 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

 

 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
BPA-ordningen (borgerstyret personlig assistance) blev indført i 2009, som afløsning for 
de hidtidige handicaphjælperordninger. Der er tale om dyre ordninger, der rettighedsba-
seret hviler på forudsætningen om borgerens selvbestemmelse. Som følge heraf kan 
kommunerne eksempelvis ikke kombinere en BPA-ordning med hjælp efter andre be-
stemmelser, medmindre borgeren giver tilladelse hertil. Mange kommuner har oplevet et 
stort økonomisk pres som følge af BPA-ordningerne. Omvendt er der også stor forskel på 
kommunernes praksis i forhold til brugen af BPA-ordninger. I den sammenhæng kan det 
være relevant at forholde sig til udgifterne til BPA-ordningen i den enkelte kommune.   
 

Hvad er jeres udgifter til BPA-ordningen? 

FØLGER BPA-UDGIFTERNE DE ØVRIGE UDGIFTER TIL VOKSENHANDICAPOMRÅDET? 
BPA-borgere bør alt andet lige udgøre en nogenlunde lige stor andel i de enkelte kommu-
ner. Figuren nedenfor viser imidlertid, at der ikke kan konstateres en klar sammenhæng 
mellem niveauet i kommunens udgifter til BPA-ordninger og kommunens samlede udgif-
ter til voksenhandicapområdet mv. Særligt ses det, at de kommuner, der har de højeste 
udgifter til BPA-ordningen, ikke har de største udgifter til området samlet set.  
Det kan indikere, at BPA-området ikke er underlagt samme styringsparadigme som re-
sten af voksenhandicapområdet.  
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Under 300 kr.

300 �l 449 kr.

450 �l 600 kr.

Over 600 kr.

Ne�odri�sudgi�er �l BPA pr. 18-80 årig
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DATA 
Data kommer fra FLIS. 
Data leveres til FLIS 
via Danmarks Statistik 
fra kommunernes 
EOJ-systemer.  
 
Nøgletallet er opgjort 
eksklusiv visitation un-
der 2 min., da det an-
tages at være madser-
vice. 
 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Med udgangspunkt i nøgletallet vil det være relevant at disku-
tere: 

- Hvor mange timers hjælp får de nyvisiterede typisk i 
din kommune? 

- Arbejder I med målbare indikatorer til at følge op på 
indsatsen på ældreområdet? 

- Gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmehjælp 
er 79,3 år i 2014. Hvordan hænger det sammen med 
de forudsætninger, I anvender til at lægge det kom-
mende års budget for ældreområdet? 

- Hvordan har behovet for hjemmehjælp udviklet sig i 
kommunen for forskellige aldersgrupper? 

- Er rehabiliteringsindsatsen målrettet de forskellige al-
dersgrupper? 
 

 

Gennemsnitsalder for nyvisiterede til 
hjemmehjælp (egen bolig) for 65+ årige, 
2014  
Lyngby-Taarbæk 82,3 
Langeland  82,0 
Ærø  81,7 
Hørsholm  81,3 
Samsø  81,1 
Gentofte  80,8 
Glostrup  80,8 
Rødovre  80,8 
Guldborgsund* 80,7 
Billund  80,7 
Rudersdal  80,7 
Sønderborg*  80,6 
Favrskov*  80,6 
Læsø  80,5 
Svendborg  80,5 
Brønderslev*  80,4 
Odder  80,4 
Morsø  80,4 
Kerteminde  80,3 
Allerød  80,2 
Varde  80,2 
Hillerød 80,2 
Hedensted  80,1 
Tårnby* 80,1 
Herning  80,1 
Nyborg  80,1 
Kolding*  80,0 
Ringsted  80,0 
Norddjurs  79,9 
Fredericia*  79,9 
Holstebro  79,8 
Vejen  79,8 
Thisted  79,7 
Dragør*  79,7 
Ringkøbing-Skjern*  79,7 
Middelfart*  79,7 
Køge  79,6 
Bornholm* 79,6 
Helsingør  79,6 
Faaborg-Midtfyn  79,6 
Sorø  79,6 
Slagelse  79,6 
Haderslev 79,5 
Brøndby  79,5 
Vejle  79,5 
Gladsaxe  79,4 
Assens  79,4 
Roskilde  79,4 
Viborg  79,3 
Hvidovre  79,3 
Furesø  79,2 
Rebild  79,1 
Vordingborg  79,1 
Faxe  79,1 
Tønder  79,0 
Lemvig  79,0 
Frederikssund  79,0 
Frederikshavn  79,0 
Aarhus*  79,0 
Skive  79,0 
Silkeborg  79,0 
Ikast-Brande*  79,0 
Herlev* 78,8 
Næstved  78,8 
Nordfyn  78,8 
Lejre  78,8 
Horsens  78,7 
Fredensborg  78,7 
Lolland  78,7 
Aabenraa  78,7 
Hjørring  78,6 
Struer*  78,6 
Stevns  78,6 
Mariagerfjord  78,6 
Kalundborg  78,6 
Randers  78,6 
Skanderborg* 78,5 
Solrød  78,4 
Vesthimmerland* 78,4 
Ballerup  78,3 
Odsherred  78,3 
Esbjerg  78,3 
Aalborg  78,2 
Halsnæs 78,2 
Syddjurs 78,2 
Fanø  78,0 
Odense* 78,0 
Holbæk  77,9 
Frederiksberg  77,9 
Vallensbæk  77,7 
Egedal  77,6 
Jammerbugt*  77,2 
Greve  77,2 
Høje-Taastrup  77,1 
Albertslund  76,9 
København* 76,8 
Ishøj  75,4 
Gribskov  - 

*: Ikke tilmeldt FLIS pr. januar 2016 
-: Data ikke indlæst eller ufuldstændige
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. Ingen æn-
dringsmarkering skyldes manglende 
data fra mindst ét af årene. 

  

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Det er almindelig kendt, at risikoen for sygdom stiger med alderen, og dermed stiger også 
behovet for hjælp med alderen. Behovet stiger imidlertid ikke lige hurtigt for alle grupper 
af ældre. Fremtidens ældre vil udgøre en mere differentieret gruppe end tidligere. En stor 
del af de ældre vil være selvhjulpne og uafhængige af hjælp, men der vil også være en 
række ældre med komplekse og omfattende plejebehov blandt andet som følge af, at der 
bliver flere med kroniske lidelser og demens.  
Gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmehjælp siger noget om sundhedstilstanden 
blandt de ældre i den enkelte kommune, men nøgletallet siger også noget om serviceni-
veauet.  
 

Hvad er gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmehjælp? 

PLEJEBEHOV OG GENNEMSNITSALDER FOR NYVISITEREDE TIL HJEMMEHJÆLP 
I figuren herunder ses det, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem, hvornår de 
ældre visiteres til hjemmehjælp første gang, og hvor mange hjemmehjælpstimer de 80+ 
årige modtager om ugen. Det tyder således på, at plejebehovet ikke nødvendigvis afhæn-
ger af, hvor tidligt man begynder at modtage hjemmehjælp. Omvendt kan det også 
handle om kommunens praksis på området. Da der ikke er en entydig sammenhæng mel-
lem gennemsnitsalder for nyvisiterede til hjemmehjælp og antal visiterede timer til hjem-
mehjælp, tyder det således på, at kommunerne har mulighed for at styre på de to para-
metre uafhængigt af hinanden. 
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Over 79,9 år

79,0 �l 79,9 år

78,0 �l 78,9 år

Under 78,0 år

Ingen data

Gennemsnitsalder for nyvisiterede �l hjemmehjælp
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DATA 
Data kommer fra FLIS. 
Data leveres til FLIS 
via Danmarks Statistik 
fra kommunernes 
EOJ-systemer.  
 
Nøgletallet er opgjort 
eksklusiv visitation un-
der 2 min., da det an-
tages at være madser-
vice. 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Med udgangspunkt i nøgletallet vil det være relevant at disku-
tere følgende: 

- Hvad kendetegner plejebehovet blandt hjemme-
hjælpsmodtagerne mellem 65 og 79 år? Er der fx en 
større andel kronikere?  

- Hvilket rehabiliteringspotentiale er der blandt de 
yngre hjemmehjælpsmodtagere – og adskiller det sig 
fra potentialet blandt de ældste hjemmehjælpsmod-
tagere? 

- Arbejder kommunen med at tænke hjemmehjælpen 
sammen med de øvrige indsatser, som den yngre 
hjemmehjælpsmodtager eventuelt får? 

- Viser visitationspraksis et fokus på borgerens egne 
ressourcer og mulighed for at klare sig selv? 

 
 
 
 

Andel 65-79 årige modtagere af hjemme-
hjælp i egen bolig (2014), pct. 
Allerød  3,2 
Favrskov* 3,4 
Langeland 3,5 
Middelfart* 3,9 
Egedal  3,9 
Herning  3,9 
Billund 4,0 
Frederikssund  4,1 
Solrød  4,2 
Vejle  4,3 
Lejre  4,3 
Stevns 4,4 
Guldborgsund*  4,4 
Jammerbugt*  4,4 
Sønderborg*  4,6 
Læsø  4,6 
Tårnby* 4,7 
Hedensted  4,8 
Brønderslev* 4,8 
Aabenraa  4,8 
Skanderborg* 4,8 
Hørsholm  4,8 
Viborg 4,9 
Odder  4,9 
Vallensbæk  4,9 
Hillerød 4,9 
Gentofte 4,9 
Varde 5,0 
Næstved  5,0 
Furesø  5,0 
Syddjurs  5,0 
Thisted  5,1 
Greve  5,1 
Bornholm* 5,1 
Køge  5,2 
Kolding* 5,2 
Helsingør 5,2 
Fanø 5,2 
Albertslund  5,2 
Faaborg-Midtfyn  5,2 
Struer*  5,3 
Vordingborg  5,3 
Skive  5,3 
Norddjurs  5,3 
Haderslev  5,3 
Tønder  5,3 
Ikast-Brande*  5,3 
Dragør*  5,3 
Silkeborg  5,3 
Fredensborg  5,3 
Rudersdal  5,3 
Lemvig  5,3 
Faxe  5,4 
Holstebro  5,4 
Lolland  5,4 
Svendborg  5,5 
Vejen  5,6 
Nyborg 5,6 
Herlev*  5,6 
Slagelse  5,8 
Assens  5,8 
Odsherred  5,8 
Nordfyns  5,8 
Vesthimmerland* 5,9 
Lyngby-Taarbæk 6,0 
Roskilde  6,0 
Sorø  6,1 
Aarhus* 6,1 
Morsø  6,1 
Samsø  6,2 
Rebild  6,2 
Hjørring 6,2 
Ringsted 6,3 
Gladsaxe 6,3 
Glostrup  6,3 
Mariagerfjord  6,4 
Odense*  6,5 
Horsens 6,5 
Kalundborg  6,5 
Hvidovre  6,7 
Halsnæs  6,7 
Esbjerg  6,7 
Ballerup 7,0 
Brøndby 7,0 
Fredericia* 7,1 
Randers  7,4 
Holbæk  7,4 
Høje-Taastrup  7,5 
København*  7,6 
Frederikshavn 7,8 
Aalborg  8,3 
Frederiksberg  8,7 
Ishøj  9,0 
Gribskov  - 
Kerteminde  - 
Ringkøbing-Skjern*  - 
Rødovre  - 
Ærø  - 

*: Ikke tilmeldt FLIS pr. januar 2016 
-: Data ikke indlæst eller ufuldstændige
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. Ingen æn-
dringsmarkering skyldes manglende 
data fra mindst ét af årene. 

 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Andelen af borgere på 65 år og derover stiger i de kommende år. Samtidig forbedres 
sundhedstilstanden generelt blandt de ældre. Flere ældre fortsætter med at arbejde, 
selvom de har nået pensionsalderen. De ældre er mere mobile, og flere end tidligere har 
kørekort, når de kommer op i årene. Det generelle billede er derfor, at færre har behov 
for hjemmehjælp. Omvendt ses der også en stigende tendens til ulighed i sundhed. Det 
kommer bl.a. til udtryk ved, at der er flere med kroniske lidelser og demens. Det trækker 
således i den modsatte retning i forhold til behovet for hjemmehjælp. I den sammenhæng 
er det relevant at forholde sig til, hvor mange mellem 65 og 79 år, der modtager hjemme-
hjælp.  
 
 

Hvor mange af jeres 65-79 årige modtager hjemmehjælp? 

UDVIKLINGEN I PLEJEBEHOV VARIERER MELLEM ALDERSINTERVALLER 
De ældre er blevet sundere, og færre har behov for hjemmehjælp end tidligere. Samti-
digt arbejder kommunerne med at gøre de ældre så selvhjulpne som muligt - bl.a. gen-
nem rehabilitering og brug af velfærdteknologi, hvor det giver mening.  
Udviklingen gælder imidlertid ikke for alle aldersgrupper. Faldet i hjemmehjælpsmodta-
gere blandt de ældre over 90 år er ikke så markant som for andre aldersgrupper. Har de 
ældste hjemmehjælpsmodtagere ikke oplevet samme stigning i funktionsniveau og sund-
hedstilstand som de øvrige aldersgrupper? Eller er der et potentiale for kommunerne i at 
styrke rehabiliteringsindsatsen over for de ældste?  

 
 
Figur: Udvikling i antal hjemmehjælpsmodtagere 2008-2014 
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Under 4,0 pct.

4,0 �l 4,9 pct.

5,0 �l 6,0 pct.

Over 6,0 pct. 

Ingen data

Andel 65-79 årige, der modtager hjemmehjælp i egen bolig
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DATA 
Data kommer fra FLIS. 
Data leveres til FLIS 
via Danmarks Statistik 
fra kommunernes 
EOJ-systemer.  
 
Nøgletallet er opgjort 
eksklusiv visitation un-
der 2 min., da det an-
tages at være madser-
vice. 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Med udgangspunkt i nøgletallet vil det være relevant at disku-
tere følgende: 

- Hvordan udvikler antallet af hjemmehjælpsmodta-
gere over 80 år sig i kommunen? 

- Hvad kendetegner plejebehovet blandt de ældre over 
80 år? 

- Viser visitationspraksis et fokus på borgerens egne 
ressourcer og mulighed for at klare sig selv? 

- Hvilket rehabiliteringspotentiale er der blandt de æld-
ste hjemmehjælpsmodtagere? Og arbejder kommu-
nen strategisk med det? 

- Arbejder kommunen med at tænke hjemmehjælpen 
sammen med eventuelle andre indsatser, som den 
ældre får? 

 
 
 
 

Andel 80+ årige modtagere af hjemme-
hjælp i egen bolig (2014), pct. 
Langeland 22,5 
Allerød  23,3 
Favrskov* 24,0 
Herlev*  24,8 
Herning  24,9 
Billund  25,0 
Jammerbugt*  25,3 
Helsingør  26,4 
Guldborgsund*  26,6 
Furesø  26,8 
Middelfart*  27,1 
Vejle  27,1 
Frederikssund  27,3 
Albertslund  27,4 
Brønderslev* 27,5 
Sønderborg*  27,6 
Hillerød  27,8 
Greve  28,3 
Skive  28,5 
Silkeborg  28,5 
Odder  28,5 
Bornholm* 28,6 
Egedal  28,6 
Næstved 28,8 
Gladsaxe  28,9 
Solrød  29,0 
Viborg  29,4 
Kolding* 29,5 
Køge  29,7 
Thisted 29,7 
Hørsholm  29,9 
Aabenraa  29,9 
Lolland  30,0 
Ikast-Brande*  30,1 
Varde  30,1 
Skanderborg*  30,2 
Holstebro  30,2 
Tårnby* 30,3 
Haderslev  30,5 
Brøndby  30,7 
Nyborg  30,8 
Stevns  30,8 
Struer* 30,9 
Glostrup  31,0 
Halsnæs  31,0 
Vejen  31,3 
Ballerup  31,4 
Tønder  31,7 
Faxe  31,8 
Gentofte  31,9 
Fanø  31,9 
Norddjurs  32,0 
Faaborg-Midtfyn  32,1 
Morsø  32,2 
Sorø  32,2 
Lejre  32,3 
Vallensbæk  32,6 
Svendborg  32,7 
Rudersdal  32,9 
Slagelse  33,0 
Nordfyn 33,1 
Roskilde 33,2 
Mariagerfjord  33,3 
Hedensted  33,6 
Rebild  33,7 
Odsherred  33,8 
Hvidovre  34,0 
Assens 34,2 
Odense*  34,2 
Vesthimmerland* 34,3 
Aarhus*  34,6 
Vordingborg  35,0 
Syddjurs  35,2 
København* 35,2 
Esbjerg  35,3 
Lemvig  35,4 
Ishøj 35,6 
Hjørring  35,6 
Kalundborg  36,0 
Fredericia*  36,0 
Lyngby-Taarbæk  36,8 
Fredensborg  37,2 
Høje-Taastrup  38,1 
Ringsted  38,9 
Samsø  39,0 
Horsens 39,0 
Dragør*  39,3 
Frederiksberg  39,4 
Frederikshavn  39,6 
Læsø  40,6 
Randers  40,8 
Holbæk  41,7 
Aalborg  43,4 
Gribskov - 
Kerteminde  - 
Ringkøbing-Skjern*  - 
Rødovre  - 
Ærø - 

*: Ikke tilmeldt FLIS pr. januar 2016 
-: Data ikke indlæst eller ufuldstændige
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. Ingen æn-
dringsmarkering skyldes manglende 
data fra mindst ét af årene. 

 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Antallet af ældre over 80 år stiger markant i de kommende år. Tidligere har det primært 
været de yngre ældre, der er steget i antal, men i de kommende år vil den største stigning 
ske blandt de ældre over 80 år. Gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmehjælp var 
i 2014 79,3 år for ældre over 65 år. Kommunerne har i de sidste år formået at håndtere 
udgiftspresset på ældreområdet. Udgiftspresset på ældreområdet må imidlertid forven-
tes at tage til i de kommende år i takt med, at der kommer flere ældre over 80 år. I den 
sammenhæng er det relevant at forholde sig til, hvor mange af de ældre over 80 år, der 
modtager hjemmehjælp.     

Hvor mange af jeres 80+ årige modtager hjemmehjælp? 

VARIERENDE UDVIKLING FOR FORSKELLIGE ALDERSGRUPPER 
Generelt har færre ældre behov for hjemmehjælp end tidligere, men den enkelte hjem-
mehjælpsmodtager får ligeså mange timers hjælp om ugen som hidtil. Billedet er imidler-
tid noget mere varieret, når der ses nærmere på de enkelte aldersgrupper. Færre perso-
ner under 80 får hjemmehjælp, men den enkelte hjemmehjælpsmodtager får flere timer 
end tidligere. Det tyder på, at gruppen af hjemmehjælpsmodtagere under 80 år er tun-
gere end tidligere. For hjemmehjælpsmodtagere over 90 er billedet derimod omvendt – 
flere får hjemmehjælp, men den enkelte får færre timer end tidligere. At flere ældre over 
90 år får hjemmehjælp kan tyde på, at de ældre i aldersgruppen i højere grad fravælger 
plejebolig og i stedet for modtager hjemmehjælp. Kan rehabilitering samtidig være for-
klaringen på, at den enkelte hjemmehjælpsmodtager over 90 år klarer sig med mindre 
hjemmehjælp end tidligere?  

 
 

Under 65 år
65-66 år
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Under 29,0 pct.

29,0 �l 31,9 pct. 

32,0 �l 36,0 pct.

Over 36,0 pct.

Ingen data

Andel 80+ årige, der modtager hjemmehjælp i egen bolig
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DATA 
Data kommer fra FLIS. 
Data leveres til FLIS 
via Danmarks Statistik 
fra kommunernes 
EOJ-systemer. Kom-
muner ikke tilmeldt 
FLIS har ikke haft mu-
lighed for at validere 
data.  
 
Nøgletallet er opgjort 
eksklusiv visitation un-
der 2 min., da det an-
tages at være madser-
vice. 
 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Med udgangspunkt i nøgletallet vil det være relevant at disku-
tere: 

- Hvad kendetegner plejebehovet hos de yngste hjem-
mehjælpsmodtagere? Fx hvor stor en andel kronikere 
er der blandt målgruppen? 

- I hvilken grad tænkes den rehabiliterende indsats ind 
over for de yngste hjemmehjælpsmodtagere? 

- Viser visitationspraksis et fokus på den ældres egne 
ressourcer og mulighed for at klare sig selv? 

- Hvilke ydelser får de yngre ældre typisk – herunder 
personlig pleje, praktisk hjælp og hjemmesygepleje? 

- Hvordan er sundhedstilstanden blandt de yngre æl-
dre, der får hjemmehjælp? I den sammenhæng kan 
det være relevant at overveje, hvor mange der kun 
får praktisk hjælp eller kun får hjemmesygepleje. 

 
 
 
 

Gennemsnitlige visiterede timer til hjem-
mehjælp (egen bolig) pr. uge til modta-
gere af hjemmehjælp, 65-79 årige, 2014 
Glostrup  2,3 
Faaborg-Midtfyn  2,6 
Furesø  2,6 
Odense* 2,6 
Kolding* 2,6 
Lyngby-Taarbæk  2,7 
Morsø  2,8 
Herlev*  2,8 
Ringsted  2,9 
Aalborg  2,9 
Kalundborg  2,9 
Struer*  2,9 
Nyborg 3,0 
Viborg  3,0 
Vesthimmerland* 3,0 
Vejle  3,0 
Frederikshavn  3,1 
Vordingborg  3,1 
Ishøj  3,1 
København* 3,2 
Hørsholm  3,2 
Faxe  3,2 
Roskilde  3,2 
Lolland  3,2 
Middelfart*  3,3 
Tønder  3,3 
Jammerbugt*  3,3 
Vejen  3,3 
Mariagerfjord  3,4 
Lemvig  3,4 
Nordfyn 3,4 
Sønderborg*  3,4 
Fredericia*  3,5 
Greve  3,5 
Halsnæs  3,5 
Frederiksberg  3,5 
Høje-Taastrup 3,5 
Aabenraa  3,6 
Tårnby* 3,6 
Samsø  3,6 
Lejre  3,6 
Læsø  3,6 
Horsens  3,7 
Guldborgsund*  3,7 
Rudersdal  3,8 
Albertslund  3,8 
Langeland  3,8 
Køge  3,8 
Skanderborg*  3,8 
Ikast-Brande*  3,8 
Aarhus*  3,9 
Hvidovre  3,9 
Herning  3,9 
Assens  3,9 
Syddjurs  3,9 
Gentofte 3,9 
Hjørring  4,0 
Odder  4,0 
Esbjerg 4,0 
Bornholm* 4,0 
Thisted  4,0 
Brøndby  4,1 
Fanø  4,1 
Gladsaxe  4,1 
Norddjurs 4,2 
Stevns  4,2 
Odsherred  4,2 
Hillerød  4,2 
Ballerup 4,2 
Haderslev  4,2 
Hedensted 4,2 
Varde  4,2 
Solrød 4,3 
Næstved  4,3 
Slagelse  4,3 
Holstebro  4,3 
Svendborg  4,3 
Brønderslev* 4,4 
Favrskov*  4,4 
Rebild  4,4 
Sorø  4,4 
Frederikssund  4,4 
Holbæk  4,5 
Fredensborg  4,5 
Helsingør  4,5 
Skive  4,5 
Egedal  4,7 
Vallensbæk  4,8 
Silkeborg  4,8 
Allerød  5,0 
Dragør*  5,2 
Billund  7,0 
Randers 7,1 
Gribskov - 
Kerteminde - 
Ringkøbing-Skjern*  - 
Rødovre  - 
Ærø - 

*: Ikke tilmeldt FLIS pr. januar 2016 
-: Data ikke indlæst eller ufuldstændige
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

  

 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Antallet af ældre stiger i de kommende år. Samtidig er de ældre sundere end tidligere. 
Det medvirker til, at en mindre andel af de ældre har behov for hjemmehjælp. Udviklin-
gen gælder dog ikke alle for alle. Der ses nemlig sideløbende en tendens til stigende ulig-
hed i sundhed og flere med en kronisk lidelse og demens. Dette rammer også de yngste 
hjemmehjælpsmodtagere. En intensiv rehabiliterende indsats over for de yngre hjemme-
hjælpsmodtagere under 80 år kan imidlertid også være udtryk for en politisk prioritering i 
kommunen med det formål at medvirke til, at den enkelte bliver mere selvhjulpen og for-
venteligt får et mindre plejebehov i de senere år. I den sammenhæng er det relevant at 
forholde sig til, hvor mange timers hjemmehjælp de 65 til 79 årige modtager.  
 
 

Hvor mange timers hjemmehjælp får jeres 65-79 årige? 

SAMMENHÆNG MELLEM ANDEL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE OG VISITEREDE TIMER? 
I figuren herunder ses der en tendens til, at i kommuner hvor en stor del af de 65-79 
årige modtager hjemmehjælp, får de ældre relativt mange timers hjemmehjælp om 
ugen. Det kunne tyde på, at de kommuner har et højt serviceniveau eller en relativ tung 
målgruppe.  
Tendensen er imidlertid ikke helt entydig. Der ses således en vis variation i antallet af 
ugentlige hjemmehjælpstimer blandt kommuner med en lige stor andel hjemmehjælps-
modtagere.  Det tyder således på, at kommunerne har mulighed for at styre på begge pa-
rametre uafhængig af hinanden. 
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Under 3,5 �mer

3,5 �l 3,9 �mer 

4,0 �l 4,4 �mer 

Over 4,4 �mer

Ingen data

Gennemsnitligt antal visiterede �mer �l hjemmehjælp �l 65-79 årige
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 DATA 
Data kommer fra FLIS. 
Data leveres til FLIS 
via Danmarks Statistik 
fra kommunernes 
EOJ-systemer.  
 
Nøgletallet er opgjort 
eksklusiv visitation un-
der 2 min., da det an-
tages at være madser-
vice. 
 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Med udgangspunkt i nøgletallet vil det være relevant at disku-
tere: 

- Hvordan har den visiterede tid pr. hjemmehjælps-
modtager udviklet sig i kommunen over de sidste fire 
år? 

- Nøgletallet hænger tæt sammen med antal ældre i 
plejebolig. Hvordan prioriteres der mellem hjemme-
hjælp i egen bolig og i plejebolig? 

- I hvilket omfang har rehabiliteringsindsatsen påvirket 
behovet for hjælp hos de ældre over 80 år? 

- I hvilket omfang arbejdes der med velfærdsteknologi i 
hjemmeplejen og i plejebolig? 

 
 
 

Gennemsnitlig visiteret tid til hjemme-
hjælp (egen bolig) pr. uge til modtagere 
af hjemmehjælp, 80+ årige, 2014 
Morsø  2,5 
Glostrup  2,7 
Vesthimmerland* 2,7 
Fanø  2,8 
Odense* 2,9 
Vejle  2,9 
Aalborg  2,9 
Tårnby* 2,9 
Furesø  2,9 
Tønder 3,0 
Struer* 3,0 
Kolding* 3,1 
Viborg  3,1 
Herlev* 3,1 
Albertslund  3,2 
Lyngby-Taarbæk  3,2 
Faaborg-Midtfyn  3,3 
Vordingborg  3,3 
Hørsholm  3,4 
Thisted  3,4 
Hillerød 3,4 
Kalundborg  3,4 
Ringsted  3,4 
Køge  3,4 
Nyborg  3,4 
Nordfyn 3,4 
Jammerbugt* 3,4 
Roskilde  3,5 
København* 3,5 
Sønderborg* 3,6 
Mariagerfjord  3,6 
Frederiksberg  3,6 
Fredericia* 3,6 
Egedal  3,6 
Skanderborg* 3,6 
Frederikssund  3,6 
Sorø  3,7 
Lolland  3,7 
Odsherred  3,7 
Middelfart* 3,7 
Høje-Taastrup  3,7 
Faxe  3,7 
Ikast-Brande* 3,8 
Stevns  3,8 
Ballerup  3,8 
Hjørring  3,8 
Bornholm* 3,8 
Vejen  3,8 
Odder 3,9 
Brønderslev* 3,9 
Frederikshavn  3,9 
Norddjurs  3,9 
Guldborgsund* 3,9 
Herning  4,0 
Rudersdal  4,0 
Lemvig  4,0 
Aabenraa  4,0 
Brøndby  4,0 
Hedensted  4,1 
Vallensbæk 4,1 
Greve  4,1 
Skive  4,1 
Halsnæs  4,1 
Rebild  4,1 
Holstebro  4,2 
Samsø  4,2 
Næstved  4,3 
Esbjerg  4,3 
Ishøj  4,3 
Langeland  4,4 
Hvidovre  4,4 
Favrskov* 4,4 
Aarhus* 4,4 
Gentofte  4,5 
Lejre  4,5 
Syddjurs  4,5 
Gladsaxe 4,5 
Svendborg  4,6 
Silkeborg  4,6 
Assens  4,6 
Horsens 4,7 
Slagelse  4,7 
Allerød  4,8 
Varde  4,8 
Haderslev  4,9 
Solrød  5,0 
Helsingør  5,0 
Fredensborg  5,1 
Læsø  5,3 
Holbæk  5,4 
Billund  5,9 
Dragør*  6,1 
Randers  8,0 
Gribskov - 
Kerteminde  - 
Ringkøbing-Skjern* - 
Rødovre  - 
Ærø - 

*: Ikke tilmeldt FLIS pr. januar 2016 
-: Data ikke indlæst eller ufuldstændige
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

  

 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Antallet af ældre over 80 år stiger markant i de kommende år. Tidligere har det primært 
været de yngre ældre, der er steget i antal, men i de kommende år vil den største stigning 
ske blandt de ældre over 80 år. Gennemsnitsalderen for nyvisiterede til hjemmehjælp var 
i 2014 79,3 år for ældre over 65 år. Kommunerne har i de sidste år formået at håndtere 
udgiftspresset på ældreområdet. Udgiftspresset på ældreområdet må imidlertid forven-
tes at tage til i de kommende år i takt med, at der kommer flere ældre over 80 år. I den 
sammenhæng er det relevant at forholde sig til, hvor mange timers hjemmehjælp de æl-
dre over 80 år gennemsnitlig er visiteret til.     
 
 

Hvor mange timers hjemmehjælp får jeres 80+ årige? 

HVILKE ALDERSGRUPPER FÅR MEST HJEMMEHJÆLP? 
Figuren herunder viser, hvor mange timers hjælp den enkelte hjemmehjælpsmodtager 
får over for, hvor mange timers hjælp alle hjemmehjælpsmodtagere i et givent aldersin-
terval modtager. Figuren viser, at den samlede volumen af hjemmehjælpstimer, som 
kommunen leverer, er større, desto ældre en aldersgruppe der ses nærmere på (vises i 
figuren vha. det lyserøde felt). Årsagen hertil er, at jo ældre man er, desto større andel af 
befolkningen modtager hjemmehjælp. I figuren ses det endvidere, at antallet af hjemme-
hjælpstimer er faldende for den enkelte modtager af hjemmehjælp, indtil de ældre er 
omkring 85 år (vises i figuren vha. de røde søjler). Figuren viser, at den enkelte hjemme-
hjælpsmodtager mellem 80 og 84 år i gennemsnit får færrest timer hjemmehjælp om 
ugen, men fordi at en relativ stor andel af de 80-84 modtager hjemmehjælp, giver kom-
munerne samlet set mange timers hjemmehjælp til de 80-84 årige. Den samlede volu-
men af hjemmehjælpstimer for en given aldersgruppe siger således noget om, hvor stort 
potentialet er med en målrettet indsats over for aldersgruppen. 
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Under 3,5 �mer

3,5 �l 3,9 �mer 

4,0 �l 4,4 �mer 

Over 4,4 �mer 

Ingen data

Gennemsnitligt antal visiterede �mer �l hjemmehjælp �l 80+ årige i egen bolig
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DATA 
Udgifterne til pleje og 
omsorg er afgrænset 
til følgende funktio-
ner: 5.32.32 (ekskl. gr. 
002-003), 5.32.33 
(ekskl. gr. 003-004), 
5.32.34, 5.32.35 
(ekskl. gr. 001-004, 
008 og 091), 5.32.37. 
Antal 65+ årige er op-
gjort pr. 1. januar 
2014. 2016-pl og B16-
opgaveniveau. Kilde: 
Danmarks Statistik. 
 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Med udgangspunkt i nøgletallet vil det være relevant at disku-
tere: 

- Hvordan har udgifterne til pleje og omsorg udviklet 
sig i kommunen? 

- Indgår det aktuelle forbrug i overvejelserne om frem-
adrettet budget? 

- Hvor ofte orienteres politikerne om forventet regn-
skab? 

- Anvendes der demografiregulering af ældreområdet? 
Og i så fald tages der højde for fx øget middellevetid, 
forbedret sundhedstilstand, velfærdsteknologi mv. i 
demografireguleringen? 

- Hvilke forventninger er der til udviklingen på ældre-
området for de kommende år i kommunen? 

 
 

Nettodriftsudgifter til pleje og omsorg pr. 
65+ årig i regnskab 2014, (2016-pl og 
B16-opgaveniveau), kr.  
Egedal 28.585 
Allerød 29.661 
Solrød 29.839 
Fanø 31.122 
Greve 31.346 
Stevns 32.828 
Gribskov 33.028 
Vallensbæk 33.673 
Dragør 33.724 
Guldborgsund 34.104 
Albertslund 34.328 
Lejre 34.784 
Hørsholm 35.060 
Syddjurs 35.203 
Furesø 35.287 
Frederikssund 35.299 
Middelfart 35.602 
Nyborg 35.630 
Faxe 35.662 
Favrskov 35.999 
Kalundborg 36.053 
Odsherred 36.387 
Vejle 36.600 
Køge 36.705 
Aabenraa 36.878 
Næstved 36.897 
Vordingborg 37.225 
Høje-Taastrup 37.502 
Lemvig 37.598 
Fredensborg 37.690 
Hedensted 37.832 
Faaborg-Midtfyn 37.890 
Ikast-Brande 38.003 
Tønder 38.015 
Haderslev 38.025 
Ringsted 38.422 
Holstebro 38.528 
Svendborg 38.545 
Skanderborg 38.747 
Holbæk 39.358 
Jammerbugt 39.418 
Halsnæs 39.539 
Norddjurs 39.562 
Vejen 39.709 
Assens 39.730 
Mariagerfjord 39.864 
Helsingør 39.951 
Slagelse 40.140 
Viborg 40.268 
Kerteminde 40.444 
Lolland 40.521 
Horsens 40.566 
Nordfyns 40.588 
Roskilde 40.623 
Sorø 40.803 
Ærø 40.826 
Odder 40.913 
Sønderborg 40.949 
Silkeborg 41.051 
Varde 41.317 
Frederikshavn 41.370 
Kolding 41.435 
Hjørring 42.064 
Ishøj 42.369 
Struer 42.503 
Skive 42.546 
Thisted 42.705 
Ballerup 42.719 
Glostrup 42.847 
Hillerød 43.078 
Herlev 43.219 
Odense 43.256 
Randers 43.392 
Samsø 43.537 
Fredericia 43.539 
Rebild 43.607 
Brønderslev 43.978 
Bornholm 44.270 
Tårnby 44.604 
Billund 44.795 
Hvidovre 45.524 
Langeland 45.640 
Rudersdal 45.726 
Ringkøbing-Skjern 45.790 
Gladsaxe 45.793 
Gentofte 46.028 
Morsø 46.791 
Esbjerg 46.902 
Herning 46.951 
Aalborg 46.959 
Læsø 48.199 
Brøndby 49.711 
Århus 50.120 
Frederiksberg 50.259 
Vesthimmerlands 51.252 
Rødovre 51.554 
Lyngby-Taarbæk 53.159 
København 65.002 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Antallet af ældre har været stigende de sidste mange år. Til trods for dette har kommu-
nerne formået at holde udgifter til området nogenlunde i ro. Det skyldes formodentligt, 
at kommunerne har omstillet indsatsen på ældreområdet, så rehabilitering, velfærdstek-
nologi og borgerens egne ressourcer er i fokus. En anden vigtig forklaring er imidlertid 
også, at det i den foregående periode primært har været de ældre under 80 år, der er 
vokset i antal. I de kommende år vil stigningen i antal ældre over 80 år begynde at tage til, 
og fremadrettet vil stigningen i denne aldersgruppe være større, end stigningen blandt de 
ældre under 80 år. Det vil med alt sandsynlighed forstærke udgiftspresset på ældreområ-
det de kommende år. I den sammenhæng er det vigtigt at forholde sig til, hvad kommu-
nens udgifter til ældreområdet er pr. 65+ årig.   
 
 

Hvad er jeres udgifter til pleje og omsorg? 

SOCIOØKONOMI ER IKKE ENESTE FORKLARING PÅ UDGIFTSNIVEAUET 
Der kan være en forventning om, at jo hårdere belastet socioøkonomisk, en kommune 
er, desto højere vil kommunens udgifter til pleje og omsorg være. Af nedenstående figur 
fremgår det imidlertid, at der er stor forskel i udgifterne til pleje og omsorg blandt de 
kommuner, der ligger højest på det socioøkonomiske indeks. Det kan indikere, at udgif-
terne til pleje og omsorg kan påvirkes af, hvordan den enkelte kommune har tilrettelagt 
indsatsen på ældreområdet.  

 
Note: Det socioøkonomiske indeks er konstrueret således, at en værdi over 1 betyder, at kommunen har et 
større udgiftsbehov end gennemsnittet. En værdi under 1 betyder et lavere udgiftsbehov end gennemsnittet. 
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Under 37.000 kr.

37.000 �l 40.000 kr.

40.001 �l 43.000 kr.

Over 43.000 kr.

Ne�odri�sudgi�er �l pleje og omsorg pr. 65+ årig
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Andel forebyggelige indlæggelser af 65+ 
årige pr. 1.000 65+ årige, pct. 
Samsø 24,1 
Læsø 41,3 
Ringkøbing-Skjern 44,9 
Egedal 45,1 
Nordfyns 47,3 
Ærø 48,0 
Vordingborg 48,2 
Skive 49,3 
Stevns 49,5 
Solrød 49,6 
Skanderborg 50,8 
Aalborg 50,9 
Struer 51,5 
Greve 51,8 
Norddjurs 52,0 
Aarhus 52,4 
Kerteminde 52,8 
Fanø 53,1 
Viborg 53,2 
Lejre 53,3 
Sorø 53,8 
Kalundborg 53,8 
Lemvig 53,9 
Vallensbæk 54,2 
Syddjurs 54,4 
Lolland 54,8 
Vesthimmerlands 55,0 
Ringsted 55,5 
Hørsholm 55,5 
Brønderslev 55,7 
Tønder 55,8 
Herning 56,5 
Haderslev 56,5 
Faaborg-Midtfyn 56,6 
Odder 56,6 
Mariagerfjord 56,8 
Favrskov 56,9 
Nyborg 56,9 
Allerød 57,1 
Vejen 57,3 
Ikast-Brande 57,5 
Furesø 57,6 
Odense 57,7 
Vejle 58,2 
Rebild 58,4 
Sønderborg 58,5 
Bornholm 58,7 
Slagelse 58,9 
Faxe 59,1 
Svendborg 59,1 
Odsherred 59,1 
Varde 59,5 
Middelfart 60,0 
Langeland 60,0 
Næstved 60,1 
Rudersdal 60,6 
Jammerbugt 60,9 
Aabenraa 61,2 
Holbæk 61,6 
Guldborgsund 61,9 
Silkeborg 62,4 
Køge 62,7 
Frederikshavn 62,9 
Assens 63,0 
Hedensted 63,5 
Fredensborg 63,7 
Randers 63,8 
Gribskov 63,9 
Morsø 65,0 
Roskilde 65,2 
Hjørring 65,4 
Holstebro 65,5 
Dragør 66,0 
Kolding 66,6 
Ballerup 67,3 
Billund 68,8 
Albertslund 69,2 
Thisted 69,6 
Fredericia 69,8 
Høje-Taastrup 71,0 
Lyngby-Taarbæk 71,1 
Helsingør 71,8 
Gentofte 72,2 
Herlev 74,4 
Tårnby 76,4 
Horsens 76,8 
Hillerød 77,4 
Glostrup 77,5 
Frederikssund 79,0 
Esbjerg 79,7 
Ishøj 81,6 
Halsnæs 82,2 
Gladsaxe 83,3 
Rødovre 84,3 
Hvidovre 85,1 
Brøndby 88,1 
København 91,8 
Frederiksberg 93,1 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
De forebyggelige indlæggelser er interessante, fordi de potentielt kan forebygges. Ved 
alene at se på de 65+ årige, fokuseres på en befolkningsgruppe, som kommunen i høj 
grad allerede er i kontakt med – primært gennem ældreplejen. Det giver kommunen 
bedre mulighed for at opspore en eventuel forværring af borgerens sundhedstilstand og 
dermed forebygge en indlæggelse. Det kan fx være, at ældreplejen er opmærksom på, om 
borgeren er dehydreret. Det er ikke dog ikke alle indlæggelser, kommunen kan forebygge, 
ligesom kommunen heller ikke har kontakt til samtlige 65+ årige borgere. 

 
 

Hvor mange indlæggelser af jeres 65+ årige er forebyggelige? 
 

DATA 
Data om sygehus-
forbrug er trukket i E-
Sundhed, KØS. Det er 
afgrænset til heldøgns 
somatiske indlæg-
gelser (udskrivninger) 
der er underlagt 
kommunal medfinan-
siering. Der er alene 
medtaget 
indlæggelser 
(udskrivninger) for 
65+ årige. 
Befolkningsopgørelse: 
Danmarks Statistik 
Data er fra 2014. 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
– Er medarbejderne i kommunens ældrepleje rustet til at 

opspore forebyggelige indlæggelser? Fx med en tjek-
liste med opmærksomhedspunkter og indikatorer for 
dehydrering, liggesår mv.? 

– Er der en tydelig kommunikationsvej, når 
medarbejderne i ældreplejen konstaterer en forringelse 
af borgernes helbred? 

– Bliver der fulgt systematisk op på udviklingen i 
forebyggelige indlæggelser via nøgletal, og bliver 
opfølgningen omsat i politisk prioritering og konkret 
handling? 

– Bliver der udarbejdet opfølgninger og nøgletal fordelt 
på ældredistrikter med henblik på at afdække, om 
nogle distrikter har særlige udfordringer og 
forbedringspotentialer?  

 
 
 
 

NEDBRINGER PRAKTISERENDE LÆGERS SYGEBESØG ANTALLET AF FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER? 
Når praktiserende læger gennemfører sygebesøg hos borgerne har det alt andet lige en 
positiv effekt ift. omfanget af forebyggelige indlæggelser. Når den praktiserende læge 
besøger svækkede borgere, er der umiddelbart en tendens til færre forebyggelige 
indlæggelser. Nedenstående figur viser, at der er en svag tendens til, at antallet af 
forebyggelige indlæggelser blandt 65+ årige falder, når der bliver gennemført flere 
sygebesøg blandt de 65+ årige borgere.  
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Under 55,0 indlæggelser

55,0 �l 59,9 indlæggelser

60,0 �l 69,9 indlæggelser

Over 70,0 indlæggelser

Antal forebyggelige indlæggelser af 65+ årige pr. 1.000 65+ årige
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Antal færdigbehandlede dage pr. 
færdigbehandlingsforløb, somatik 
Ringkøbing-Skjern 1,0 
Samsø 1,0 
Hedensted 1,5 
Langeland 1,6 
Brønderslev 1,9 
Bornholm 2,0 
Morsø 2,0 
Ishøj 2,0 
Kerteminde 2,1 
Odense 2,1 
Fredensborg 2,2 
Vesthimmerlands 2,3 
Skive 2,3 
Greve 2,5 
Frederikshavn 2,5 
Halsnæs 2,5 
Guldborgsund 2,5 
Lolland 2,7 
Dragør 2,7 
Hørsholm 2,8 
Slagelse 2,8 
Aabenraa 2,8 
Randers 2,9 
Gentofte 2,9 
Norddjurs 3,0 
Sorø 3,0 
Mariagerfjord 3,0 
Struer 3,0 
Tønder 3,0 
Faaborg-Midtfyn 3,1 
Rebild 3,1 
Viborg 3,2 
Lejre 3,2 
Herlev 3,2 
Roskilde 3,2 
Glostrup 3,4 
Lemvig 3,4 
Svendborg 3,4 
Hjørring 3,4 
Middelfart 3,4 
Gribskov 3,5 
Frederiksberg 3,5 
Syddjurs 3,7 
Ærø 3,7 
Helsingør 3,7 
Sønderborg 3,7 
Thisted 4,0 
Nordfyns 4,0 
Hillerød 4,0 
Faxe 4,1 
Køge 4,3 
Solrød 4,3 
Odsherred 4,3 
Favrskov 4,3 
Vejle 4,4 
Silkeborg 4,4 
Assens 4,5 
Herning 4,5 
Furesø 4,6 
Fredericia 4,6 
Haderslev 4,6 
Gladsaxe 4,7 
Nyborg 4,7 
Kolding 4,9 
Frederikssund 4,9 
Ringsted 4,9 
Lyngby-Taarbæk 5,0 
Holstebro 5,1 
Holbæk 5,2 
Vordingborg 5,3 
Rudersdal 5,3 
Næstved 5,3 
Jammerbugt 5,4 
Odder 5,5 
Stevns 5,5 
Kalundborg 5,6 
København 5,7 
Vallensbæk 5,8 
Rødovre 5,9 
Horsens 6,3 
Aalborg 6,3 
Varde 6,4 
Aarhus 6,5 
Allerød 6,6 
Esbjerg 6,6 
Billund 7,2 
Høje-Taastrup 7,7 
Ikast-Brande 9,6 
Ballerup 9,9 
Brøndby 10,4 
Tårnby 10,5 
Hvidovre 12,3 
Vejen 13,2 
Egedal 13,2 
Albertslund 15,2 
Fanø* - 
Skanderborg* - 
Læsø* - 

*Ingen data 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Når en patient er færdigbehandlet på sygehuset og af sygehuslægen bliver udskrevet, har 
kommunen ansvaret for at sikre, at borgeren modtager den rette støtte og hjælp. Hvis 
kommunen ikke er i stand til at modtage borgeren, bliver borgerne på sygehuset, mens 
kommunen betaler 1.976 kr. pr. sengedøgn indtil udskrivning. Ved forbedret 
kommunikation mellem sygehus og kommune om varsling af udskrivning, kan kommunen 
forbedre modtagelsen af borgerne – og dermed nedbringe antallet af færdigbehandlede 
dage på sygehuset.   
 

Hvor længe er jeres færdigbehandlede borgere indlagt? 

DATA 
Data om 
færdigbehandlede 
dage og forløb er 
trukket i E-Sundhed, 
det nye KØS.  
 
Der er afgrænset 
således, at 
hospiceindlæggelser 
ikke indgår. Der er 
afgrænset med 
fuldfinansiering.  
 
Data er fra 2014. 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Med udgangspunkt i nøgletallet kan det være relevant at 
diskutere følgende: 

- Bliver der fulgt løbende op på udviklingen i antallet af 
færdigbehandlede dage? 

- Er der dialog mellem sygehus og kommunen om 
udviklingen i antallet af færdigbehandlede dage? 

- Er der en fast procedure for kommunikation mellem 
sygehuset og kommunen i forbindelse med 
udskrivning, således at kommunen bliver rettidigt 
adviseret? 

- Er der en fast procedure for, hvornår ændringer i 
forventet udskrivningstidspunkt skal varsles til 
kommunen? 

- Er der udskrivnings- og forløbskoordinatorer – og vil 
det være relevant?  

 
 
 ANTAL FÆRDIGBEHANDLINGSDAGE HØJERE PR. UDSKRIVNING I KOMMUNER MED MANGE FORLØB 

Nedenstående analyse viser, at antallet af færdigbehandlingsdage pr. 
færdigbehandlingsforløb for de 65+ årige er højere i kommuner med mange 
færdigbehandlingsforløb pr. udskrivning. Det kan indikere, at der er en strukturel 
udfordring pga. sammenfaldet mellem antallet af forløb og længden af forløbene.  
De strukturelle udfordringer kan bl.a. omfatte kommunal kapacitet, kommunikation og 
borgernes tilstand ved udskrivning. Det skal bemærkes, at der er en vis spredning i 
resultaterne.  
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Under 3,0 dage

3,0 �l 3,9 dage

4,0 �l 5,5 dage

Over 5,5 dage

Ingen data

Antal færdigbehandlede dage pr. færdigbehandlingsforløb, soma�k
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Antal genindlæggelser af 65+ årige pr. 
1.000 udskrivninger af 65+ årige, 2014 
Gentofte 26,2 
Rudersdal 26,3 
Lyngby-Taarbæk 32,2 
Samsø 33,9 
Ikast-Brande 34,7 
Herning 35,7 
Ringkøbing-Skjern 44,3 
Egedal 44,8 
Rødovre 48,3 
Skive 49,3 
Viborg 49,5 
Furesø 51,5 
Vesthimmerlands 52,4 
Ballerup 52,5 
Herlev 52,8 
Gladsaxe 54,0 
Frederikshavn 56,1 
Hjørring 57,3 
Mariagerfjord 58,9 
Brønderslev 60,7 
Tønder 61,0 
Struer 61,0 
Lemvig 62,4 
Læsø 65,5 
Rebild 65,8 
Holstebro 66,3 
Aalborg 69,8 
Vordingborg 73,4 
Aabenraa 73,7 
Jammerbugt 77,1 
Aarhus 78,6 
Vejle 80,1 
Norddjurs 82,0 
Frederiksberg 84,0 
Tårnby 84,3 
Haderslev 85,4 
Odsherred 86,0 
Nordfyns 86,6 
Favrskov 87,1 
Fanø 88,2 
Allerød 88,9 
Kolding 90,2 
København 90,6 
Vallensbæk 90,9 
Dragør 91,1 
Lejre 92,0 
Brøndby 92,4 
Vejen 94,5 
Syddjurs 94,8 
Randers 95,0 
Glostrup 95,1 
Hørsholm 95,2 
Fredericia 95,4 
Ishøj 96,1 
Hvidovre 96,4 
Kalundborg 96,4 
Silkeborg 96,5 
Middelfart 96,8 
Langeland 97,3 
Albertslund 97,4 
Holbæk 97,5 
Billund 98,0 
Fredensborg 98,9 
Varde 99,4 
Næstved 100,9 
Greve 101,7 
Stevns 102,3 
Køge 103,7 
Morsø 104,6 
Bornholm 105,1 
Roskilde 106,6 
Høje-Taastrup 106,9 
Faxe 108,5 
Ringsted 108,6 
Skanderborg 109,0 
Gribskov 109,0 
Solrød 109,0 
Guldborgsund 109,3 
Assens 111,0 
Hedensted 111,2 
Esbjerg 111,2 
Sønderborg 111,6 
Odder 113,0 
Helsingør 113,0 
Faaborg-Midtfyn 114,2 
Lolland 115,1 
Thisted 115,1 
Odense 119,9 
Frederikssund 121,3 
Svendborg 122,3 
Hillerød 124,6 
Nyborg 126,2 
Ærø 127,4 
Sorø 129,1 
Kerteminde 130,3 
Horsens 130,5 
Halsnæs 131,3 
Slagelse 133,5 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Genindlæggelser er indlæggelser, hvor borgeren inden for 30 dage har fornyet kontakt til 
sygehuset. Genindlæggelser er interessante at fokusere på af flere årsager. For det første 
kan nogle genindlæggelser undgås bl.a. ved at gennemføre opfølgende hjemmebesøg for 
fx ældre borgere, når de bliver udskrevet fra sygehuset. For det andet kan et højt antal 
genindlæggelser være et udtryk for, at borgerne bliver udskrevet for tidligt fra sygehuset 
og derfor bliver genindlagt. Endelig kan praktiserende lægers kendskab og henvisning til 
kommunale tilbud have betydning for antallet af genindlæggelser. Det er vigtigt at være 
opmærksom på, at ikke alle genindlæggelser hverken kan eller skal undgås.  
 
 

 

DATA 
Data om sygehus-
forbrug er trukket i E-
Sundhed, det nye 
KØS. Der er afgrænset 
til somatiske 
indlæggelser 
(udskrivninger), der er 
underlagt kommunal 
medfinansiering. Der 
er tale om en 
genindlæggelse, når 
borgeren har fornyet 
kontakt til sundheds-
væsenet inden for 30 
dage. 
Data er fra 2014. 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Med udgangspunkt i nøgletallet kan det være relevant at 
diskutere følgende: 

- Følger kommunen systematisk op på udviklingen i 
antallet af genindlæggelser, herunder særligt med 
fokus på de 65+ årige borgere? 

- Gennemfører kommunen opfølgende hjemmebesøg 
hos ældre borgere umiddelbart efter udskrivning fra 
sygehuset?  

- Hvilke erfaringer er der med opfølgende 
hjemmebesøg både ift. forbrug af hjemmepleje og 
genindlæggelser?  

- Henviser de praktiserende læger og vagtlæger til 
kommunens tilbud? 

- Er der mellem sygehusene forskel på andelen af 
genindlæggelser?  
 

-  
 
 
 
 

HENVISNINGER TIL KOMMUNALE TILBUD NEDBRINGER ANTALLET AF GENINDLÆGGELSER 
Kommunale tilbud kan forebygge en række genindlæggelser. Når praktiserende læger 
kender og henviser til kommunale tilbud, bør det alt andet lige bevirke, at antallet af 
genindlæggelser bliver lavere. Nedenstående figur viser, at der er en tendens til, at i de 
kommuner, hvor de praktiserende læger i størst omfang henviser til de kommunale 
tilbud, er der et forholdsmæssigt lavere niveau for antallet af genindlæggelser pr. 1.000 
indbyggere.  
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Under 70,0 genindlæggelser

70,0 �l 90,0 genindlæggelser

90,1 �l 110,0 genindlæggelser

Over 110,0 genindlæggelser

Antal genindlæggelser af 65+ årige pr. 1.000 udskrivninger
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Antal genindlæggelser af 0-1 årige pr. 
1.000 udskrivninger af 0-1 årige, 2014 
Langeland 0,0 
Samsø 0,0 
Aarhus 10,5 
Odder 10,5 
Rebild 13,9 
Faaborg-Midtfyn 16,4 
Skanderborg 17,4 
Horsens 17,6 
Bornholm 20,8 
Nordfyns 22,4 
Mariagerfjord 22,6 
Kerteminde 22,7 
Aalborg 24,6 
Morsø 27,5 
Assens 28,7 
Hedensted 29,3 
Nyborg 30,1 
Jammerbugt 31,4 
Thisted 31,5 
Vesthimmerlands 32,5 
Svendborg 32,5 
Lejre 34,5 
Kolding 36,7 
Lyngby-Taarbæk 38,7 
Gentofte 43,4 
Næstved 44,2 
Lolland 44,4 
Greve 45,8 
Herlev 45,9 
Odense 46,0 
Glostrup 46,8 
Odsherred 47,6 
Køge 48,2 
Frederiksberg 48,3 
Vejle 48,5 
Fredericia 50,4 
Vordingborg 51,3 
Ringsted 52,0 
Slagelse 53,1 
Gladsaxe 53,2 
Faxe 54,1 
Middelfart 54,3 
Høje-Taastrup 54,5 
Albertslund 56,9 
Favrskov 58,7 
Roskilde 60,5 
Rødovre 60,6 
Tønder 60,6 
Egedal 61,1 
Randers 64,9 
København 65,4 
Guldborgsund 68,6 
Sorø 68,8 
Tårnby 69,4 
Viborg 69,6 
Vejen 70,6 
Aabenraa 70,6 
Sønderborg 70,7 
Brøndby 70,9 
Holbæk 71,7 
Vallensbæk 71,8 
Brønderslev 72,1 
Allerød 72,4 
Norddjurs 73,1 
Hjørring 73,6 
Furesø 73,6 
Silkeborg 74,1 
Ballerup 74,6 
Struer 80,0 
Hørsholm 80,2 
Syddjurs 80,5 
Dragør 81,1 
Rudersdal 81,9 
Hvidovre 82,7 
Varde 82,9 
Haderslev 84,6 
Kalundborg 85,3 
Holstebro 86,2 
Lemvig 91,7 
Frederikshavn 92,4 
Helsingør 93,3 
Ikast-Brande 93,9 
Fredensborg 97,5 
Ringkøbing-Skjern 99,2 
Solrød 99,3 
Stevns 100,0 
Fanø 100,0 
Esbjerg 104,2 
Ishøj 105,3 
Skive 108,9 
Hillerød 109,5 
Frederikssund 109,8 
Halsnæs 121,2 
Gribskov 124,0 
Herning 127,3 
Billund 132,0 
Ærø 142,9 
Læsø* - 

*: Ingen data 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Genindlæggelser for børn i alderen op til et år er bl.a. interessante at følge, fordi 
kommunen gennem sundhedsplejen er i kontakt med nyfødte børn og deres forældre og 
følger dem med forskellige intervaller. Gennem besøgene kan kommunerne vejlede og 
evt. henvise til relevante tilbud, så genindlæggelser kan forebygges. Udviklingen i 
genindlæggelser kan også være interessant at se i forhold til indlæggelsestiden i 
forbindelse med fødslen. Betyder eksempelvis en kortere indlæggelsestid, at der er behov 
for et justeret kommunalt fokus og/eller en dialog med sygehuset om udskrivning. Det er 
væsentligt at understrege, at alle genindlæggelser ikke hverken kan eller skal undgås.  
 
 

Hvor mange af jeres 0-1 årige genindlægges? 

DATA 
Data om sygehus-
forbrug er trukket i E-
Sundhed, det nye 
KØS. Der er afgrænset 
til somatiske 
indlæggelser 
(udskrivninger), der er 
underlagt kommunal 
medfinansiering. Der 
er tale om en 
genindlæggelse, når 
borgeren har fornyet 
kontakt til sundheds-
væsenet inden for 30 
dage. 
Data er fra 2014. 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Med udgangspunkt i nøgletallet vil det være relevant at 
diskutere følgende: 

- Bliver der fulgt løbende op på udviklingen i antallet af 
genindlæggelser af de 0-1 årige? 

- Er der geografiske områder i kommunen, hvor der er 
en særlig høj grad af genindlæggelser? 

- Er der behov for en målrettet indsats enten i form af 
justerede tilbud eller information i geografiske 
områder? 

- Er der behov for øget samarbejde og 
informationsudveksling mellem sygehus og kommune 
i forbindelse med udskrivning? 

- Har længden af indlæggelse i forbindelse med fødsel  
betydning for genindlæggelse og giver det anledning 
til at justere indsatsen i sundhedsplejen?  

 
 
 
 

SAMMENHÆNG MELLEM INDLÆGGELSESTID VED FØDSEL OG GENINDLÆGGELSER FOR 0-1 ÅRIGE 
Der kan være en sammenhæng mellem længden af indlæggelsestiden i forbindelse med 
fødslen og antal genindlæggelser pr. 1.000 0-1 årige. Grafen nedenfor viser, at der synes 
at være en vis tendens til, at 0-1 årige med en kortere indlæggelse ved fødslen i højere 
grad bliver genindlagt. Der skal dog bemærkes, at der stadig er en stor spredning i 
resultaterne. 
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Under 40,0 genindlæggelser

40,0 �l 60,9 genindlæggelser

61,0 �l 90,0 genindlæggelser

Over 90,0 genindlæggelser

Ingen data

Antal genindlæggelser af 0-1 årige pr. 1.000 udskrivninger
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Medianventetid til almen ambulant 
genoptræning pr. genoptræningsforløb, 
antal dage 
Lemvig 3 
Furesø 7 
Haderslev 8 
Gribskov 9 
Roskilde 9 
Syddjurs 9 
Gladsaxe 10 
Køge 10 
Struer 10 
Gentofte 11 
Herning 11 
Rebild 11 
Ringkøbing-Skjern 11 
Varde 11 
Vordingborg 11 
Greve 12 
Hedensted** 12 
Norddjurs 12 
Rudersdal 12 
Sorø 12 
Thisted 12 
Allerød 13 
Egedal 13 
Favrskov 13 
Helsingør 13 
Kalundborg 13 
Lejre 13 
Lolland 13 
Lyngby-Taarbæk 13 
Morsø 13 
Næstved 13 
Ringsted 13 
Silkeborg 13 
Skanderborg 13 
Vejen 13 
Viborg 13 
Glostrup 14 
Halsnæs 14 
Hillerød 14 
Holbæk 14 
Holstebro 14 
Horsens 14 
Ikast-Brande 14 
Ishøj 14 
Odsherred 14 
Sønderborg 14 
Vallensbæk 14 
Aarhus 14 
Assens 15 
Frederikshavn 15 
Slagelse 15 
Ærø 15 
Brønderslev 16 
Nordfyns 16 
Rødovre 16 
Guldborgsund 17 
Mariagerfjord 17 
Skive 17 
Solrød 17 
Vejle 17 
Albertslund 18 
Esbjerg 18 
Frederiksberg 18 
Faaborg-Midtfyn 18 
Middelfart 18 
Fredensborg** 19 
København 19 
Odder 19 
Brøndby 20 
Svendborg 20 
Aabenraa 20 
Billund 21 
Nyborg 21 
Tårnby 21 
Aalborg 21 
Odense 22 
Tønder 22 
Dragør 24 
Kolding** 24 
Hvidovre 25 
Fredericia 28 
Jammerbugt 32 
Ballerup* - 
Bornholm* - 
Fanø* - 
Faxe* - 
Frederikssund* - 
Herlev* - 
Hjørring* - 
Høje-Taastrup* - 
Hørsholm* - 
Kerteminde* - 
Langeland* - 
Læsø* - 
Randers* - 
Samsø* - 
Stevns* - 
Vesthimmerlands* - 

*: Ingen data 
**: Ingen data for 2013 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Kommunerne har ansvaret for den almene genoptræning for borgere, der bliver 
udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan. Genoptræningen og tidspunktet for 
igangsætningen af den er væsentlige parametre for, hvor hurtigt en borger bliver 
selvhjulpen. En rettidig indsats kan forhindre, at borgerens tilstand forværres. 
Selvhjulpenhed er en fordel for borgeren, og samtidig er det en økonomisk gevinst for 
kommunen, idet borgeren enten kan vende hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet eller har 
brug for mindre støtte i form af fx praktisk og personlig hjælp. Det er vigtigt at være 
opmærksom på, at det ikke for alle er sundhedsfagligt forsvarligt at påbegynde 
genoptræning umiddelbart efter udskrivning.  
 
 

Hvor længe venter jeres borgere på genoptræning? 

DATA 
Statens 
Seruminstitut opgør 
på baggrund af 
hospitalers og 
kommuners 
indberetninger 
opgørelser over 
ventetid til 
genoptræning.  
Oversigterne 
offentliggøres på 
www.esundhed.dk   
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Med udgangspunkt i nøgletallet kan det være relevant at 
diskutere følgende: 
 

- Modtager kommunen genoptræningsplanerne 
rettidigt fra sygehusene, så indsatsen kan 
iværksættes rettidigt? 

- Er der i organisering og dimensionering taget højde 
for udviklingen i antallet af genoptræningsplaner? 

- Registreres genoptræningsforløb når de påbegyndes, 
således at den reelle ventetid bliver afspejlet? 

- Anvendes KL’s stratificeringsmodel med henblik på at 
skabe bedre visiteringsgrundlag og dermed bedre 
arbejdsgange?  

 
 
 
 
 

KUN FÅ KOMMUNER MED FORHOLDSVIS KORTE VENTETIDER HAR STIGNING I VENTETIDEN 
Nedenstående analyse tegner et billede af, at de kommuner, der i 2014 har en median 
ventetid på genoptræning på 13 eller 14 dage, har foretaget de største reduktioner i 
medianventetiden sammenlignet med 2013, mens der i gruppen af kommuner med den 
korteste medianventetid - under 13 dage – er den største andel med en uændret 
medianventetid. Væksten i medianventetiden har fra 2013 til 2014 været størst blandt 
de kommuner, der i forvejen har de længste ventetider med en medianventetid på mere 
end 19 dage. 
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Under 13 dage

13 �l 14 dage

15 �l 19 dage

Over 19 dage

Ingen data

Vente�d �l almen ambulant genoptræning pr. genoptræningsforløb
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Nettodriftsudgifter til vederlagsfri 
fysioterapi, kr./1.000 indbyggere 
København 90.302 
Stevns 94.361 
Solrød 110.270 
Egedal 111.517 
Greve 111.581 
Rødovre 112.606 
Frederiksberg 115.283 
Ishøj 118.919 
Gladsaxe 119.714 
Vejle 122.400 
Faxe 126.338 
Fanø 127.311 
Køge 128.693 
Vejen 128.777 
Vallensbæk 129.431 
Tårnby 133.049 
Glostrup 134.033 
Gentofte 134.273 
Næstved 134.661 
Herlev 134.948 
Hvidovre 135.069 
Roskilde 135.621 
Viborg 136.885 
Ballerup 138.660 
Vordingborg 139.295 
Sønderborg 139.379 
Kerteminde 140.175 
Brøndby 145.143 
Samsø 145.913 
Horsens 147.688 
Lolland 147.727 
Aabenraa 148.256 
Fredericia 149.036 
Fredensborg 149.532 
Faaborg-Midtfyn 149.920 
Albertslund 150.341 
Bornholm 151.863 
Ærø 152.726 
Kolding 153.202 
Høje-Taastrup 153.502 
Billund 157.160 
Skanderborg 157.667 
Lyngby-Taarbæk 160.239 
Holbæk 161.242 
Frederikshavn 161.765 
Esbjerg 162.099 
Middelfart 162.112 
Ringkøbing-Skjern 162.420 
Hjørring 162.936 
Odense 163.149 
Ringsted 164.545 
Haderslev 167.104 
Læsø 169.708 
Herning 170.109 
Frederikssund 171.595 
Hørsholm 177.427 
Gribskov 178.793 
Favrskov 180.934 
Hedensted 182.664 
Morsø 185.466 
Hillerød 185.820 
Nordfyns 187.114 
Guldborgsund 187.372 
Lejre 187.848 
Tønder 188.239 
Aalborg 188.870 
Allerød 189.457 
Silkeborg 191.631 
Varde 191.718 
Langeland 192.716 
Svendborg 193.320 
Furesø 194.242 
Kalundborg 194.825 
Brønderslev 195.375 
Helsingør 196.729 
Halsnæs 197.087 
Skive 197.521 
Assens 200.665 
Odder 201.539 
Nyborg 201.974 
Jammerbugt 207.725 
Rudersdal 209.684 
Aarhus 211.021 
Slagelse 211.048 
Randers 213.760 
Thisted 220.152 
Vesthimmerlands 221.449 
Odsherred 222.693 
Sorø 223.597 
Dragør 224.542 
Rebild 225.437 
Ikast-Brande 241.426 
Holstebro 248.091 
Norddjurs 249.787 
Lemvig 258.405 
Mariagerfjord 261.211 
Syddjurs 286.469 
Struer 311.269 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Kommunerne er myndighed for den vederlagsfri fysioterapi. Hovedparten af den 
vederlagsfri fysioterapi leveres hos praktiserende fysioterapeuter. Ordningen er reguleret 
gennem overenskomst om vederlagsfri fysioterapi, som er indgået mellem Regionernes- 
Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter. Opgørelser over udgifterne til 
vederlagsfri fysioterapi kommunikeres af KL til de fælleskommunale sekretariater 
månedsvis. Alle kommuner kan således følge udgiftsudviklingen, men såfremt der ønskes 
indflydelse på de praktiserende fysioterapeuters adfærd, kan kun det ske igennem de 
fælles kommunale sundhedssekretariaters arbejde i de regionale samarbejdsudvalg.  
 

Hvad er jeres udgifter til vederlagsfri fysioterapi? 

DATA 
Nettodrifts-udgifterne 
til vederlagsfri 
fysioterapi er 
afgrænset til funktion 
4.62.84.  
 
Data er fra regnskab 
2014 og i 2016-pl. 
 
Antallet af indbyggere 
er opgjort pr. 1. januar 
2014 og stammer fra 
Danmarks Statistik. 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Kommunerne i en region kan i fælleskab udarbejde analyser 
på regionsniveau, som det fælleskommunale sundheds-
sekretariat kan foreslå drøftet med fysioterapeuterne og 
regionen i de regionale samarbejdsudvalg. Fx kan der 
udarbejdes analyser om: 

- Står udgifterne til vederlagsfri fysioterapi mål med 
den kvalitet som myndighederne kan forvente fra de 
praktiserende fysioterapeuter?  

- Er der fokus på aktivitetsudviklingen, og er der på 
baggrund heraf basis for en drøftelse i det regionale 
samarbejdsudvalg?  

Derudover har Samarbejdsudvalget mulighed for at indføre 
en omsætningsbegrænsning for den enkelte fysioterapeut, 
men det er dog ikke muligt at fastlægge et specifikt 
serviceniveau i kommunen. 
Herudover kan kommunen overveje, om man ønsker at gå i 
dialog med de lokale fysioterapeuter om konkrete borgere 
med henblik på at drøfte, om tilbuddet leveret i 
praksissektoren er det rigtige for borgeren. 
 
 
 

UDGIFTEN PR. PATIENT DALER MENS DE SAMLEDE UDGIFTER STIGER 
Analysen af udgifterne til vederlagsfri fysioterapi viser, at udgiften pr. patient er 
reduceret i perioden fra 2009 til 2014. Samtidig viser analysen, at de samlede 
kommunale udgifter til vederlagsfri fysioterapi i samme periode er steget (den 
mørkerøde streg, aflæses på den venstre akse). Stigningen i de samlede udgifter skyldes, 
at flere modtager vederlagsfri fysioterapi, og reduktionen i udgiften pr. patient (de 
lyserøde søjler, aflæses på den højre akse) skal således ses i dette lys. 

 
Note: Undersøgelsen foretages i udgangspunktet kun hvert andet år, derfor ingen data for 2010 og 2012. 
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Under 145.000 kr.  

145.000 �l 169.999 kr.

170.000 �l 200.000 kr.

Over 200.000 kr.

Ne�odri�sudgi�er �l vederlagsfri fysioterapi pr. 1.000 indbyggere 
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DATA 
Nøgletallet viser de 
kommunale udgifter 
til forsørgelse pr. per-
son i befolkningen 
(16-66 år) i kr. (16-pl). 
Data er fra 2014. 
Kommunerne er ind-
delt i klynger på tværs 
af ydelser. 
Kilde: De kommunale 
regnskaber og Dan-
marks Statistik (Inde-
holder i modsætning 
til tidligere nu også 
udgifter til fleksjob).  

Kommunale udgifter til forsørgelse pr. 16-
66-årig, kr./indbygger (16-pl) 
Gentofte 8.929  
Allerød 9.310  
Hørsholm 9.348  
Rudersdal 9.402  
Lyngby-Taarbæk 10.293  
Egedal 10.485  
Vallensbæk 10.706  
Dragør 9.809  
Solrød 11.591  
Furesø 11.642  
Frederiksberg 12.211  
Hillerød 12.673  
Lejre 12.789  
Roskilde 12.815  
Skanderborg 13.132  
Fanø 13.282  
Rebild 14.001  
Gladsaxe 14.401  
Favrskov 14.603  
Hedensted 14.635  
Fredensborg 14.745  
Greve 14.874  
Gribskov 15.084  
København 15.255  
Glostrup 15.710  
Odder 16.032  
Høje-Taastrup 17.505  
Ballerup 18.385  
Tårnby 14.657  
Frederikssund 14.953  
Silkeborg 15.799  
Vejle 16.175  
Billund 16.892  
Kolding 16.938  
Herlev 16.945  
Middelfart 16.950  
Køge 17.029  
Herning 17.094  
Ikast-Brande 17.157  
Stevns 17.215  
Viborg 17.272  
Hvidovre 17.315  
Faxe 17.541  
Ringsted 17.561  
Sorø 17.588  
Ringkøbing-Skjern 17.942  
Aarhus 18.114  
Syddjurs 18.660  
Albertslund 20.321  
Holstebro 16.012  
Halsnæs 16.031  
Lemvig 16.210  
Helsingør 16.344  
Aalborg 16.381  
Vejen 16.751  
Varde 16.864  
Rødovre 17.215  
Holbæk 17.319  
Jammerbugt 17.742  
Mariagerfjord 17.779  
Ærø 18.245  
Næstved 18.430  
Hjørring 18.651  
Struer 18.883  
Assens 19.014  
Brønderslev 19.033  
Horsens 19.273  
Kerteminde 19.399  
Aabenraa 19.654  
Faaborg-Midtfyn 19.671  
Sønderborg 19.676  
Nordfyns 19.706  
Svendborg 19.857  
Odense 20.077  
Haderslev 20.123  
Brøndby 21.176  
Skive 17.406  
Norddjurs 18.109  
Slagelse 18.256  
Vesthimmerland 18.535  
Esbjerg 18.984  
Thisted 19.270  
Tønder 19.451  
Randers 20.158  
Fredericia 20.884  
Kalundborg 21.409  
Vordingborg 21.521  
Samsø 21.531  
Odsherred 21.758  
Ishøj 21.818  
Nyborg 22.224  
Guldborgsund 22.293  
Læsø 18.580  
Frederikshavn 19.952  
Morsø 20.571  
Bornholm 22.462  
Langeland 24.937  
Lolland 28.398  
Klyngeinddelingen er afhængig af 
hvilken ydelse, nøgletallet omhandler. 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
- Har kommunen en strategi, der fastsætter et klart re-

sultat- og effektfokus for indsatsen? 
- Hvilke alternativer har kommunen til den nuværende 

indsats? 
- Har kommunen besluttet en klar prioritering af mål-

grupper og indsatser? 
- Følger kommunen i tilstrækkelig grad op på effekten 

af de konkrete aktiveringstilbud, der anvendes? 
- Investerer kommunen i beskæftigelsesindsatsen ba-

seret på konkrete businesscases, når det kan sandsyn-
liggøres, at det skaber resultater? 

- Tilrettelægger kommunen den virksomhedsvendte 
indsats, så den giver størst effekt? 

- Er timingen af indsatsen rigtig? 
 
 
 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Mange virksomheder oplever, at det er svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft, og samti-
dig står mange danskere fortsat uden job. Jo flere, der deltager på arbejdsmarkedet, de-
sto større råderum vil der være til velfærd. Der er imidlertid stor forskel på de kommuna-
le udgifter til offentligt forsørgelse, hvilket fremgår af tabellen til højre. Rammevilkårene 
på tværs af kommunerne er naturligvis ikke ens, men det kan ikke alene forklare forskel-
lene. Benchmarking af kommunens resultater i forhold til klynger med sammenlignelige 
rammevilkår, kan give en indikation af kommunens indsats. En effektiv beskæftigelsesind-
sats gør en forskel, og med refusionsomlægningen, der netop er trådt i kraft, bliver det 
endnu vigtigere at fokusere på de indsatser, der virker. 
 
 
Gør opmærksom anden opgørelsesmetode. fleksjob indgår, men ikke løntilskud 
 
 

Hvad er jeres udgifter til forsørgelse? 

ARBEJDSSTYRKEN SKAL UDVIDES 
Det spirende opsving er en enestående mulighed for, at flere offentlig forsørgede kom-
mer ind på arbejdsmarkedet. Hvis man sammenligner bruttoledigheden, dvs. forsikrede 
ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere, med personer, der står uden for arbejds-
styrken (her opgjort ekskl. personer i fleksjob, skånejob, FØP, efterløn, barsel og SU), ses 
det, at der er stor forskel på kommunerne. Bruttoledigheden ligger for hovedparten af 
kommunerne på 2-4 pct. af de 18-64 årige. Andelen af ledige uden for arbejdsstyrken 
varierer mere men udgør for de fleste kommuner 5-8 pct. Bruttoledigheden er nu så lav, 
at den kan være svær at bringe længere ned pga. naturlig friktion, sæsonudsving mv. Der 
er således et stort potentiale i – fx igennem en tværfaglig og helhedsorienteret indsats – 
at hjælpe de ledige, der ikke af egen kraft er klar til at tage et job, ind på arbejdsmarke-
det. 
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Under 92,0 pct. af gns. i klyngen

92,0 �l 99,9 pct. af gns. i klyngen

100,0 �l 108,0 pct. af gns. i klyngen

Over 108,0 pct. af gns. i klyngen

Udgi�er �l forsørgelse pr. 16-66 årig
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DATA 
Nøgletallet viser ande-
len af aktiverede akti-
vitetsparate kontant-
hjælpsmodtagere over 
30 år i virksomheds-
rettet aktivering. 
 
Data er fra 4. kvartal 
2014 – 3. kvartal 2015 
Kommunerne er ind-
delt efter klynger på 
kontanthjælpsområ-
det. 
Kilde: Jobindsats.dk 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
- Har kommunen arbejdet med at tilpasse strategien 

for beskæftigelsesindsatsen, så strategien i endnu hø-
jere grad understøtter og sigter på den bedst mulige 
resultatopnåelse?  
 

- Har kommunen en strategi for, hvordan virksomheds-
rettede tilbud anvendes over for de udsatte ledige 
med henblik på at opnå størst mulig effekt? 
 

- Hvordan adskiller tilrettelæggelsen af den virksom-
hedsrettede indsats for udsatte ledige sig fra den 
virksomhedsrettede indsats for de mere ressource-
stærke ledige? 

 
 
 
 

Andel aktiverede aktivitetsparate 
kontanthjælpsmodtagere over 30 år i 
virksomhedsrettet aktivering, pct. 
Gentofte 36,8 
Egedal 32,1 
Skanderborg 31,0 
Favrskov 28,8 
Lejre 25,0 
Hørsholm 22,4 
Allerød 16,2 
Solrød 14,6 
Dragør 10,0 
Lyngby-Taarbæk 50,5 
Gribskov 49,0 
Rebild 39,3 
Odder 36,4 
Hedensted 35,6 
Rudersdal 34,4 
Fanø 20,0 
Hillerød 68,9 
Middelfart 56,1 
Greve 41,0 
Assens 38,9 
Nordfyns 36,5 
Lemvig 34,8 
Roskilde 34,7 
Jammerbugt 29,7 
Ikast-Brande 29,3 
Frederikssund 28,7 
Ringkøbing-Skjern 27,0 
Silkeborg 24,5 
Syddjurs 24,1 
Billund 22,2 
Stevns 19,7 
Vallensbæk 18,2 
Furesø 16,4 
Læsø 0,0 
Kerteminde 52,8 
Samsø 50,0 
Ærø 45,5 
Holstebro 40,1 
Struer 39,4 
Skive 36,5 
Herning 35,1 
Vejen 32,1 
Faxe 30,4 
Tårnby 28,3 
Faaborg-Midtfyn 27,4 
Brønderslev 26,8 
Viborg 19,1 
Varde 17,1 
Sorø 16,9 
Randers 68,8 
Halsnæs 67,9 
Fredensborg 50,9 
Mariagerfjord 40,2 
Kolding 37,1 
Hjørring 35,5 
Morsø 35,5 
Frederikshavn 35,0 
Vesthimmerland 34,4 
Nyborg 33,7 
Odsherred 32,9 
Køge 31,4 
Aalborg 25,2 
Sønderborg 23,2 
Thisted 23,2 
Frederiksberg 22,5 
Næstved 21,9 
Bornholm 20,5 
Vejle 16,3 
Ringsted 52,6 
Horsens 47,7 
Herlev 41,7 
Svendborg 41,5 
Norddjurs 41,4 
Gladsaxe 36,8 
Holbæk 34,8 
Kalundborg 32,9 
Aarhus 32,4 
Aabenraa 31,3 
Guldborgsund 31,2 
Langeland 28,0 
Tønder 27,8 
Esbjerg 26,4 
Haderslev 24,4 
Vordingborg 23,0 
Ballerup 21,3 
Glostrup 45,7 
Rødovre 42,9 
Fredericia 37,8 
Hvidovre 34,6 
Slagelse 32,8 
Helsingør 32,1 
Odense 24,7 
Brøndby 72,2 
Albertslund 44,2 
Ishøj 37,5 
Lolland 34,7 
København 31,4 
Høje-Taastrup 26,3 
Klyngeinddelingen er afhængig af 
hvilken ydelse, nøgletallet omhandler. 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Den 4. januar 2016 trådte den nye refusionsreform i kraft. Med reformen skifter fokus fra 
at handle om aktiveringsgraden af forskellige målgrupper og anvendelsen af bestemte 
redskaber i indsatsen, til fremover mere entydigt at være rettet mod resultater og effek-
ter. Der er evidens for, at de virksomhedsrettede tilbud har effekt for de ressourcestærke 
ledige. Det betyder dog ikke, at det ikke giver mening at benytte de virksomhedsrettede 
tilbud, som led i fx en helhedsorienteret indsats for de mindre ressourcestærke grupper. 
Nøgletallet til højre viser, at der i kommuner med sammenlignelige rammevilkår er stor 
forskel på, i hvor høj grad den virksomhedsrettede indsats anvendes for denne gruppe. 
Dette leder til spørgsmålet om, hvorvidt den forskelligartede indsats er et resultat af for-
udgående analyser om effekt og politiske prioriteringer i de enkelte kommuner? 
 

Bruger I virksomhedsrettede tilbud nok? 

FOKUS PÅ DEN AKTIVE INDSATS FOR AKTIVITETSPARATE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE OVER 30 ÅR  
Kommunerne har under ét styrket den virksomhedsrettede indsats for de aktivitets-
parate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Det ses tydeligt af figuren, at andelen af 
virksomhedsrettede indsatser er steget til knap det dobbelte fra 2007 til 2014. Af 
figuren fremgår det endvidere, at stigningen primært skyldes øget brug af privat virk-
somhedspraktik. Hvordan ser fordelingen ud i jeres kommune – og er der tale om en 
bevidst prioritering? 
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Over 50,0 pct.

40,0 �l 50,0 pct.

30,0 �l 39,9 pct.

20,0 �l 29,9 pct.

Under 20,0 pct.

Andel ak�verede kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsre�et ak�vering
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Andel kontanthjælps- og uddannelses-
hjælpsmodtagere med anciennitet over 
52 uger, pct. 
Egedal 59,6 
Hørsholm 60,0 
Favrskov 61,7 
Allerød 63,3 
Lejre 63,6 
Skanderborg 64,4 
Solrød 71,3 
Gentofte 72,7 
Dragør 73,2 
Fanø 59,1 
Odder 61,5 
Rebild 63,2 
Hedensted 65,6 
Rudersdal 68,1 
Gribskov 68,5 
Lyngby-Taarbæk 70,3 
Lemvig 58,7 
Billund 64,8 
Greve 65,1 
Stevns 65,2 
Ringkøbing-Skjern 65,7 
Jammerbugt 66,9 
Hillerød 67,0 
Nordfyns 67,9 
Assens 68,3 
Syddjurs 68,6 
Middelfart 69,7 
Frederikssund 69,8 
Ikast-Brande 70,0 
Furesø 70,5 
Silkeborg 70,8 
Roskilde 71,0 
Vallensbæk 71,2 
Læsø 77,8 
Samsø 53,7 
Skive 57,7 
Varde 65,2 
Brønderslev 65,6 
Struer 66,2 
Faxe 66,4 
Vejen 66,8 
Holstebro 67,1 
Ærø 67,7 
Sorø 68,2 
Faaborg-Midtfyn 68,8 
Viborg 69,3 
Tårnby 73,2 
Kerteminde 74,5 
Herning* - 
Nyborg 61,1 
Morsø 62,0 
Hjørring 63,5 
Frederikshavn 66,1 
Odsherred 66,3 
Vesthimmerland 67,7 
Bornholm 69,4 
Halsnæs 69,7 
Thisted 70,0 
Kolding 70,4 
Fredensborg 70,8 
Sønderborg 71,0 
Næstved 71,5 
Køge 71,6 
Mariagerfjord 72,1 
Aalborg 73,2 
Randers 73,3 
Vejle 73,4 
Frederiksberg 73,7 
Langeland 69,3 
Tønder 69,4 
Kalundborg 69,7 
Holbæk 71,7 
Ringsted 71,8 
Guldborgsund 71,8 
Haderslev 72,4 
Svendborg 72,6 
Gladsaxe 72,8 
Aabenraa 73,4 
Norddjurs 73,6 
Horsens 73,9 
Esbjerg 74,1 
Aarhus 74,1 
Vordingborg 74,3 
Herlev 77,9 
Ballerup 78,1 
Slagelse 74,4 
Helsingør 74,6 
Fredericia 75,0 
Hvidovre 75,4 
Odense 75,9 
Glostrup 76,0 
Rødovre 80,5 
Lolland 72,8 
Albertslund 74,1 
Brøndby 79,8 
Høje-Taastrup 80,7 
København 81,8 
Ishøj 82,3 
*Ingen data 
Klyngeinddelingen er afhængig af 
hvilken ydelse, nøgletallet omhandler. 

 

DATA 
Nøgletallet viser ande-
len af kontant- og 
uddannelseshjælps-
modtagere der befin-
der sig på trappetrin 4 
på refusionstrappen, 
dvs. der har en anci-
ennitet på over 52 
uger. Data er fra uge 
42, 2015  
 
Kilde: 
STAR.dk/da/Reformer
/Refusionsreformen-
2015  
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
- Har kommunen analyseret, hvordan de andre ledig-

hedsgrupper fordeler sig på varighed? 
- På hvilke områder er kommunen særligt udfordret? 
- Hvordan kan man organisere det tværfaglige samarbej-

de, så det bedst muligt understøtter indsatsen mod 
langvarig offentlig forsørgelse? 

- Hvilke barrierer – såvel interne som eksterne – skal 
overvindes for at komme i mål med en mere tværfaglig 
og helhedsorienteret organisation? 

- Har kommunen analyseret på sammenhænge mellem 
lokale arbejdskraftsudfordringer og profilen for (lang-
tids)ledige i kommunen?  

- Er der oprettet samarbejder om arbejdskraftsudfor-
dringerne med de omkringliggende kommuner? 

 
 
 
 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Gabet mellem den faktiske og strukturelle ledighed forventes at lukke inden for en over-
skuelig fremtid. Når opsvinget for alvor tager fart, vil det ikke længere være muligt at 
plukke de lavthængende frugter, men der vil være behov for at arbejdstyrken udvides for 
at kunne imødekomme stigende aktivitet og efterspørgsel efter arbejdskraft. Kommuner-
ne har således en vigtig opgave med at sikre, at dem, der i dag står uden for arbejdsmar-
kedet, ikke bliver hægtet af det spirende opsving. Samtidig er det som følge af refusions-
omlægningen blevet endnu dyrere at have ledige på langvarig offentlig forsørgelse. Tabel-
len til højre viser, at selv blandt kommuner med sammenlignelige rammevilkår, er der 
forskel på, hvor stor en andel af kommunens kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, 
der har en anciennitet på over 52 uger og dermed er på trin 4 på refusionstrappen. 
 
 

KONTANTHJÆLPSMODTAGERE KOMMER LANGSOMMERE UD AF OFFENTLIG FORSØRGELSE 
Når man ser på de tre store målgrupper – kontanthjælp, A-dagpenge og sygedagpenge – 
ses der forskellige mønstre for afgangen fra offentlig forsørgelse. For modtagere af A-
dagpenge og sygedagpenge ses, at mellem 60-70 pct. er ude af offentlige forsørgelse ef-
ter et år, mens det for kontanthjælpsmodtagernes vedkommende kun er ca. 45 pct. Sam-
tidig ses der forskellige tidspunkter for, hvornår afgangen aftager. Figuren kan give anled-
ning til overvejelser omkring hvornår det er mest effektivt at iværksætte en indsats for at 
forebygge langvarig forsørgelse. 
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Under 60,0 pct.

60,0 �l 64,9 pct.

65,0 �l 69,9 pct.

70,0 �l 75,0 pct.

Over 75,0 pct.

Ingen data

Andel kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere med anciennitet over 52 uger
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Andel sanktionerede jobparate kontant-
hjælpsmodtagere og åbenlyst uddannel-
sesparate uddannelsesmodtagere, pct. 
Lejre 26,2 
Skanderborg 19,8 
Solrød 18,8 
Favrskov 17,1 
Egedal 8,1 
Allerød 6,4 
Hørsholm 4,1 
Gentofte 3,9 
Dragør 3,4 
Fanø 25,0 
Hedensted 23,6 
Odder 12,9 
Rudersdal 12,0 
Gribskov 10,8 
Lyngby-Taarbæk 8,9 
Rebild 7,7 
Lemvig 42,2 
Ringkøbing-Skjern 21,1 
Hillerød 19,3 
Middelfart 14,6 
Jammerbugt 14,1 
Billund 12,0 
Frederikssund 11,4 
Greve 11,0 
Nordfyns 10,5 
Assens 9,1 
Ikast-Brande 7,8 
Syddjurs 7,6 
Roskilde 6,2 
Vallensbæk 6,1 
Silkeborg 4,7 
Stevns 3,2 
Furesø 2,0 
Læsø 0,0 
Skive 38,8 
Vejen 18,1 
Struer 18,0 
Varde 13,9 
Sorø 13,7 
Tårnby 13,4 
Faxe 13,3 
Herning 12,1 
Holstebro 11,5 
Viborg 8,5 
Kerteminde 8,1 
Faaborg-Midtfyn 7,3 
Brønderslev 5,9 
Ærø 2,6 
Samsø 2,4 
Odsherred 21,5 
Vejle 19,3 
Sønderborg 18,7 
Morsø 18,1 
Halsnæs 16,7 
Hjørring 16,3 
Frederikshavn 16,3 
Randers 14,2 
Bornholm 14,1 
Frederiksberg 10,9 
Vesthimmerland 10,5 
Thisted 9,6 
Aalborg 8,3 
Mariagerfjord 8,3 
Næstved 8,1 
Fredensborg 6,9 
Kolding 6,9 
Nyborg 6,7 
Køge 6,7 
Ringsted 22,7 
Aabenraa 18,8 
Kalundborg 18,7 
Herlev 17,9 
Guldborgsund 16,2 
Tønder 15,7 
Langeland 15,4 
Ballerup 13,5 
Horsens 12,9 
Esbjerg 12,7 
Haderslev 12,5 
Gladsaxe 12,0 
Aarhus 11,0 
Svendborg 9,4 
Holbæk 7,6 
Norddjurs 6,5 
Vordingborg 3,7 
Slagelse 19,3 
Odense 13,0 
Glostrup 11,2 
Fredericia 10,7 
Hvidovre 10,0 
Rødovre 9,6 
Helsingør 6,7 
Brøndby 18,9 
København 16,8 
Lolland 15,4 
Høje-Taastrup 12,8 
Albertslund 12,1 
Ishøj 6,1 
Klyngeinddelingen er afhængig af 
hvilken ydelse, nøgletallet omhandler. 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

DATA 
Nøgletallet viser an-
delen af sanktionere-
de jobparate kontant-
hjælpsmodtagere og 
åbenlyst uddannel-
sesparate uddannel-
seshjælpsmodtagere. 
Data er fra 2. kvartal 
2015. 
Kommunerne er ind-
delt efter klyngerne 
på kontanthjælpsom-
rådet. 
Kilde: Jobindsats.dk 
 
 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Alle, der kan, skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis vi fortsat skal kunne op-
retholde vores velstand og velfærd. Derfor er det vigtigt at sende et tydeligt signal til 
alle om, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når man er ledig – specielt 
når mange virksomheder oplever mangel på arbejdskraft. Kommunerne har ansvaret 
for at sanktionere kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, der ikke lever op 
til rådighedsforpligtelsen, mens a-kasserne – på baggrund af indberetninger fra job-
centret – har ansvaret for at sanktionere forsikrede ledige. Sanktionering kan være et 
vigtigt redskab til at motivere nogle ledige til at deltage i aktive tilbud og være aktivt 
jobsøgende. Sanktionering sender samtidig et signal til erhvervslivet om, at kommu-
nen sikrer, at ledige står til rådighed. 
 
 TIL VIDERE DRØFTELSE 

- Har anvendelse af sanktioner som redskab i den aktive 
beskæftigelsesindsats været drøftet politisk? 

- Bruges sanktioner målrettet i forhold til at sikre, at le-
dige står til rådighed for virksomheder, der efterspør-
ger arbejdskraft? 

- Skyldes variationen inden for klyngerne forskelle i 
sammensætning af ledige, eller giver variationen an-
ledning til at overveje, om jobcenteret har den rette 
sanktioneringspraksis? 

- Er der behov for særlig opfølgning overfor sanktionere-
de ledige?  

- Følges der op på, om sanktioner har den ønskede effekt 
på deltagelse i den aktive indsats og en aktiv jobsøg-
ning? 

 
 
 
 

SANKTIONSTYPER: SKÆRPET RÅDIGHED BRUGES MEGET SJÆLDENT 
Med kontanthjælpsreformen blev der fra 2014 indført en række nye sanktionerings-
muligheder. Det ses på fordelingen af sanktioner blandt jobparate og åbenlyst ud-
dannelsesparate kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i 2014, at periodesankti-
onen for udeblivelse fra tilbud er den mest anvendte sanktion. Det ses også, at den 
nye sanktion i form af mulighed for skærpet rådighed næsten ikke er benyttet. Det er 
meningen, at sanktionen for skærpet rådighed kun skal bruges i  særlige tilfælde til 
personer, som gentagne gange ikke står til rådighed. Det lave antal sanktioner giver 
imidlertid anledning til at vurdere, om redskabet kunne have været brugt i situatio-
ner, hvor en person, der burde kunne tage et arbejde, ikke har stået til rådighed? 
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Over 17,0 pct.

13,0 �l 17,0 pct.

9,0 �l 12,9 pct.

5,0 �l 8,9 pct.

Under 5,0 pct.

Andel sank�onerede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere
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Ledighed blandt akademikere, pct. 
Allerød 1,8 
Rudersdal 2,5 
Hørsholm 2,8 
Ballerup 3,1 
Gentofte 3,1 
Lyngby-Taarbæk 3,3 
Egedal 1,3 
Fanø 1,4 
Lejre 1,4 
Furesø 1,6 
Hillerød 1,9 
Dragør 2,2 
Gladsaxe 3,1 
Herlev 3,2 
Glostrup 5,1 
Skanderborg 1,4 
Struer 1,5 
Odder 1,7 
Favrskov 2,0 
Syddjurs 2,4 
Roskilde 2,7 
Solrød 2,8 
Fredensborg 3,0 
Lemvig 0,9 
Hedensted 1,1 
Holstebro 1,5 
Vejle 1,5 
Rebild 1,7 
Greve 1,8 
Silkeborg 2,1 
Billund 2,2 
Viborg 2,3 
Frederikssund 2,4 
Ikast-Brande 2,4 
Varde 2,4 
Helsingør 2,5 
Køge 2,7 
Herning 2,8 
Kolding 2,8 
Sorø 3,2 
Faxe 3,5 
Gribskov 3,6 
Vallensbæk 3,8 
Høje-Taastrup 4,3 
Stevns 4,3 
Hvidovre 4,4 
Frederiksberg 5,2 
Brøndby 5,4 
Aarhus 5,6 
Læsø 0,0 
Vejen 1,7 
Morsø 2,0 
Brønderslev 2,1 
Haderslev 2,1 
Thisted 2,2 
Ringkøbing-Skjern 2,4 
Middelfart 2,5 
Kalundborg 2,6 
Mariagerfjord 2,6 
Jammerbugt 2,7 
Ringsted 2,7 
Holbæk 2,9 
Skive 2,9 
Tønder 2,9 
Halsnæs 3,0 
Rødovre 3,0 
Esbjerg 3,1 
Fredericia 3,1 
Randers 3,1 
Næstved 3,3 
Tårnby 3,7 
Norddjurs 3,8 
Vesthimmerland 3,9 
Vordingborg 3,9 
Odsherred 4,1 
Albertslund 4,3 
Horsens 4,6 
Aalborg 6,0 
Samsø 6,3 
Ærø 6,3 
København 6,9 
Assens 1,4 
Aabenraa 1,8 
Hjørring 2,0 
Faaborg-Midtfyn 2,1 
Sønderborg 2,4 
Nordfyns 2,7 
Kerteminde 3,1 
Nyborg 3,4 
Langeland 3,8 
Slagelse 3,8 
Svendborg 3,8 
Bornholm 4,4 
Lolland 2,7 
Guldborgsund 2,8 
Frederikshavn 2,9 
Odense 5,1 
Ishøj 5,4 
Klyngeinddelingen er afhængig af 
hvilken ydelse, nøgletallet omhandler. 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

DATA 
Nøgletallet viser le-
digheden blandt aka-
demikere.  
 
Data er fra juni 2015.  
 
Kilde: Akademikernes 
A-kasses ledighedssta-
tistik 
 
 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
En mobil arbejdsstyrke er med til at sikre, at virksomhederne i de forskellige egne i 
Danmark kan få den arbejdskraft, de har brug for. Både ledige og beskæftigede skal 
således have mulighed for - og incitamenter til - at søge job i hele landet. Det er i høj 
grad nationale prioriteringer i fx infrastruktur og uddannelse, der skal være med til at 
øge mobiliteten, og det er a-kasserne, der har ansvaret for at sanktionere forsikrede 
ledige. Men sidstnævnte sker bl.a. på baggrund af indberetninger fra jobcentrene. 
Ligeledes spiller jobcentrene – som en del af det intensiverede kontaktforløb – en 
vigtig rolle i at motivere og matche de forsikrede ledige til at søge job der, hvor der 
er jobs at få. Kortet til højre viser, at akademikerledigheden er størst omkring de 
store byer og mindre i landdistrikterne. Analyser fra KL’s udspil ”Mere Arbejdskraft” 
viser endvidere, at mange akademikere i de store byer tager jobs, de formelt set er 
overkvalificerede til, mens der i andre områder er mangel på akademisk arbejdskraft.  
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
- Hvordan er sanktioneringsniveauet for forsikrede le-

dige – og er jobcentret god nok til at kommunikere 
negative hændelser til a-kasserne?  

- Benytter jobcentret muligheden for at give rådig-
hedsafprøvende tilbud, hvis de ledige ikke udviser 
den fornødne vilje til at deltage aktivt i indsatsen? 

- Har jobcenteret et koncept for jobformidling, der kan 
hjælpe virksomheder med at screene og formidle re-
levante ledige? 

- Har kommunen etableret et formaliseret samarbejde 
på tværs af kommunegrænser med henblik på at 
matche virksomhedernes behov med ledige fra egen 
kommune? 

 
 
 

PENDLING BLANDT BESKÆFTIGEDE MED FORUDGÅENDE LEDIGHED, JANUAR 2014 
I gennemsnit pendler 47 pct. af alle beskæftigede, der ikke har været ledige eller modta-
get anden offentlig understøttelse i løbet af de seneste to år, til en anden kommune end 
deres bopælskommune. Blandt de beskæftigede, som har været ledige i løbet af de sene-
ste to år, pendler en højere andel, som har været ledige i kort tid, i forhold til dem, som 
har været ledige i længere tid. I nedenstående figur ses således en tendens til, at de ledi-
ge, der er mest mobile, får nyt job hurtigere. 
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Under 2,5 pct.

2,5 �l 5,0 pct.

Over 5,0 pct.

Andel ledige akademikere
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DATA 
Nøgletallet viser 
andelen af kontant-
hjælpsmodtagere, der 
er omfattet af 
integrationsprogram-
met, og ikke er 
aktiverede. 
 
Data er fra januar til 
september 2015. 
Andelen er opgjort i 
fuldtidsmodtagere. 
 
Kilde: Jobindsats.dk 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Det er dyrt for kommunen, når flygtninge ikke kommer i 
beskæftigelse, hvorfor det vil være relevant at forholde sig til: 
 

- Hvilke aktiviteter bringer flygtninge tættere på 
arbejdsmarkedet, og anvendes disse aktiviteter i 
videst muligt omfang i kommunen? 

- Er de borgere, der er på kontanthjælp ifm. 
integrationsprogrammet, aktiverede i tilstrækkelig 
grad? 

- Stilles der høje krav til kontanthjælpsmodtagere ifm. 
integrationsprogrammet, så de er opmærksomme på, 
at der forventes en indsats fra deres side? 

- Kan indsatsten forbedres, så flygtningene kommer 
hurtigere i beskæftigelse? 

 
 
 
 

Andel passive modtagere af kontanthjælp 
ifm. integrationsprogrammet, pct. 
Læsø 0,0 
Kalundborg 3,2 
Hedensted 3,4 
Slagelse 10,2 
Hvidovre 11,6 
Esbjerg 14,2 
Viborg 15,9 
Hørsholm 16,2 
Jammerbugt 16,5 
Kolding 19,5 
Brønderslev 21,4 
Varde 22,4 
Billund 26,5 
Sorø 27,4 
Næstved 28,7 
Skive 28,8 
Haderslev 28,9 
Lolland 29,1 
Skanderborg 29,5 
Vesthimmerland 30,5 
Syddjurs 32,1 
Sønderborg 32,8 
Odense 33,3 
Ærø 33,3 
Fanø 35,0 
Aabenraa 35,2 
Roskilde 35,4 
Faxe 36,0 
Hjørring 36,5 
Frederikshavn 36,6 
Tønder 36,7 
Faaborg-Midtfyn 37,0 
Stevns 37,2 
Favrskov 37,4 
Bornholm 37,7 
Langeland 38,9 
Vejen 39,1 
Norddjurs 40,0 
Ikast-Brande 41,8 
Thisted 42,4 
Mariagerfjord 42,4 
Allerød 43,8 
Solrød 44,7 
Ballerup 46,4 
Ringkøbing-Skjern 47,1 
Fredericia 47,5 
Lejre 47,5 
Silkeborg 48,1 
Lemvig 48,8 
Rebild 48,8 
Nyborg 49,6 
Dragør 50,0 
Frederikssund 51,1 
Gladsaxe 51,3 
Aalborg 51,7 
Holstebro 52,3 
Odder 52,6 
Egedal 53,7 
Rødovre 53,8 
Samsø 54,5 
Vordingborg 54,9 
Horsens 55,1 
Halsnæs 55,4 
Lyngby-Taarbæk 55,6 
Tårnby 55,8 
Morsø 56,4 
Holbæk 56,6 
Svendborg 56,6 
Vejle 57,7 
Gentofte 57,9 
Hillerød 58,3 
Køge 58,3 
Greve 58,4 
Nordfyns 58,6 
Aarhus 59,3 
Middelfart 61,9 
Herning 62,9 
Odsherred 62,9 
Guldborgsund 64,0 
Furesø 64,6 
Rudersdal 66,1 
Gribskov 66,3 
Glostrup 66,7 
Struer 67,1 
Assens 67,4 
Helsingør 67,4 
Herlev 71,4 
Kerteminde 72,6 
Ringsted 76,8 
Fredensborg 77,5 
Frederiksberg 79,8 
Randers 92,5 
Vallensbæk* 20,0 
København* 26,1 
Albertslund* 40,0 
Høje-Tåstrup* 70,6 
Ishøj* 75,0 
Brøndby* 100,0 

*Nul-kvote kommune I 2015 
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Danmark oplever i øjeblikket den største flygtningetilstrømning i nyere tid, hvilket lægger 
et voldsomt pres på kommunerne i forhold til at løse de udfordringer, der følger med. For 
at sikre at der fortsat sker en positiv udvikling i beskæftigelsesandelen hos flygtninge, er 
det vigtigt med en målrettet og tidlig indsats. Al forskning viser, at det er helt afgørende 
for integrationen, at flygtningene kommer i beskæftigelse. Det er derfor vigtigt, at 
kommunerne gennem relevante aktive tilbud konstant stiller krav til den enkelte, så 
flygtningene bibeholder motivationen for at komme i job og i højere grad opnår 
selvforsørgelse. Med dette nøgletal illustreres det, i hvor høj grad flygtninge aktiveres på 
tværs af alle kommuner. 

  

Udfordringerne er altså til at få øje på, og de rækker også videre end 2016. Den aktuelle 
flygtningetilstrømning vil trække spor både i kommunerne og landet som helhed i årene 
fremover. Men der er heldigvis også gode eksempler fra kommunerne på, hvordan man 
kan håndtere udfordringerne.  

 
 
 

Bliver jeres ledige ifm. integrationsprogrammet aktiveret? 

DYRT FOR KOMMUNEN, HVIS IKKE FLYGTNINGE KOMMER HURTIGT I BESKÆFTIGELSE 
Der er stort behov for at sætte fokus på, hvor hurtigt flygtningene kommer i beskæf-
tigelse. Fra en flygtning ankommer til en kommune, går der i gennemsnit 5 år, før 35 pct. 
opnår at blive selvforsørgende. Det er dyrt for den enkelte kommune. Kun 10 pct. af 
flygtningene er i job efter det første år, og eftersom refusionen med omlægningen pr. 1. 
januar falder til 20 pct. for de flygtninge, som ikke er i job efter et år, kan det godt betale 
sig at gøre en ekstra indsats. En hurtig og målrettet indsats med høje krav til den enkelte 
flygtning vil ikke blot sikre bedre integration men samtidig gavne kommunekassen. 
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Under 35,0 pct.

35,0 �l 47,4 pct.

47,5 �l 60,0 pct.

Over 60,0 pct.

Nul-kvote-kommune

Andel kontanthjælpsmodtagere omfa�et af integra�onsprogrammet, der er passive modtagere 
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 DATA 
Nøgletallet viser 
andelen af kontant-
hjælpsmodtagere i 
forbindelse med 
integrationsprogram-
met, der er i privat 
virksomhedspraktik. 
  
Data er fra januar til 
september 2015. 
Andelen er opgjort i 
fuldtidsmodtagere. 
  
Kilde: Jobindsats.dk 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Øget inddragelse af virksomheder gennem målrettede 
branchepakker kan bringe flygtninge tættere på 
arbejdsmarkedet.  
Følgende kan være relevant at overveje: 

- Er det undersøgt hvor i kommunen, der findes 
jobåbninger? 

- Har kommunen en god dialog med virksomhederne? 
- Motiverer kommunen flygtningene til selv at finde en 

virksomhedspraktik? 
- Hvilke brancher er kommunens virksomhedsrettede 

forløb målrettet mod? 
- Kan andre brancher, som for eksempel landbruget 

eller erhvervsservice, inddrages i forløbene? 
 
 
 

Andel modtagere af kontanthjælp ifm. 
integrationsprogrammet, der er i privat 
virksomhedspraktik, pct. 
Ærø 16,7 
Herlev 14,3 
Hedensted 12,9 
Vejen 11,2 
Fanø 10,0 
Kerteminde 8,0 
Ballerup 7,1 
Kalundborg 7,0 
Billund 6,9 
Kolding 6,8 
Greve 6,7 
Lyngby-Taarbæk 6,5 
Odder 6,3 
Næstved 6,0 
Fredericia 5,9 
Horsens 5,8 
Hjørring 5,7 
Middelfart 5,6 
Gribskov 5,5 
Hørsholm 5,4 
Jammerbugt 5,3 
Skanderborg 5,2 
Egedal 5,1 
Rudersdal 5,1 
Fredensborg 5,0 
Skive 5,0 
Lejre 4,9 
Solrød 4,9 
Assens 4,8 
Ringkøbing-Skjern 4,7 
Struer 4,7 
Holstebro 4,6 
Randers 4,6 
Sønderborg 4,5 
Faxe 4,3 
Hillerød 4,3 
Vejle 4,2 
Varde 4,0 
Tårnby 3,9 
Morsø 3,8 
Roskilde 3,8 
Køge 3,8 
Dragør 3,7 
Langeland 3,7 
Norddjurs 3,7 
Mariagerfjord 3,6 
Halsnæs 3,6 
Vesthimmerland 3,6 
Esbjerg 3,5 
Aarhus 3,5 
Bornholm 3,4 
Allerød 3,4 
Syddjurs 3,2 
Nyborg 3,2 
Haderslev 3,2 
Favrskov 3,1 
Furesø 3,0 
Silkeborg 3,0 
Frederikssund 2,9 
Vordingborg 2,7 
Stevns 2,7 
Gladsaxe 2,6 
Lemvig 2,5 
Gentofte 2,5 
Sorø 2,4 
Lolland 2,4 
Frederikshavn 2,3 
Nordfyns 2,3 
Tønder 2,3 
Hvidovre 2,3 
Rebild 2,3 
Thisted 2,3 
Ikast-Brande 2,2 
Slagelse 2,2 
Svendborg 2,0 
Faaborg-Midtfyn 1,9 
Frederiksberg 1,9 
Aalborg 1,9 
Ringsted 1,8 
Aabenraa 1,7 
Helsingør 1,6 
Herning 1,5 
Brønderslev 1,5 
Viborg 1,3 
Holbæk 1,0 
Guldborgsund 1,0 
Odsherred 0,7 
Odense 0,7 
Glostrup 0,0 
Læsø 0,0 
Rødovre 0,0 
Samsø 0,0 
Vallensbæk* 20,0 
Høje-Tåstrup* 5,9 
København* 3,5 
Albertslund* 0,0 
Ishøj* 0,0 
Brøndby* 0,0 

*Nul-kvote kommune I 2015  
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 
 

 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Det er en grundsten i integrationen, at flygtninge får et arbejde og derigennem også får 
styrket deres danskkundskaber. En mulighed er at integrere danskuddannelsen i et forløb 
målrettet en bestemt branche med tilknytning til en virksomhed i lokalområdet. Flere 
kommuner har haft succes med at målrette virksomhedspraktikker og sprogundervisning 
til brancher, som også har jobåbninger. Men i mange kommuner bruges muligheden for 
virksomhedspraktik i meget ringe grad. Med dette nøgletal illustreres det, hvor stor en 
andel af kommunens kontanthjælpsmodtagere ifm. integrationsprogrammet, som er i 
privat virksomhedspraktik. 

Bruger I virksomhedspraktik ifm. integrationsprogrammet? 

I HVILKE BRANCHER ER FLYGTNINGE OFTEST BESKÆFTIGET SAMMENLIGNET MED NYE EU-BORGERE 
For at opnå succes med et målrettet virksomhedsforløb er det en forudsætning, at der er 
jobåbninger. Jobåbningerne skal være i den branche, som virksomhedsforløbet er rettet 
imod, og jobbene skal kunne tilfalde de flygtninge, der er en del af forløbet. Figuren viser, 
hvilke brancher flygtninge oftest bliver beskæftiget i, sammenlignet med de brancher, 
som herboende udlændinge fra ”nye” EU-lande er beskæftiget i. Det ses, at flygtninge i 
langt mindre grad er beskæftiget i landbruget og inden for erhvervsservice. Det er derfor 
en overvejelse værd, om kommunen kan inddrage disse brancher i højere grad, da 
flygtninge og herboende ”nye” EU-borgere typisk har nogle af de samme kvalifikationer.  
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Over 5,5 pct.

3,7 �l 5,5 pct.

2,3 �l 3,6 pct.

Under 2,3 pct.

Nul-kvote-kommune

Andel kontanthjælpsmodtagere omfa�et af integra�onsprogrammet, der er i virksomhedsprak�k
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DATA 
Personaleforbruget er 
opgjort som 
fuldtidsansatte 
(årsværk), og baseret 
på et særudtræk fra 
KRL. Personalet er 
afgrænset til 
overenskomstansatte, 
tjenestemænd og 
ansatte i fleksjob (½ 
vægt). Institutioner 
mv., der ikke 
anvender de 
kommunale 
lønanvisningssyste-
mer, indgår ikke.  
Indbyggertallet er 
opgjort pr. 1. januar 
2015. 

  
 
 
 
 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Nøgletallet kan sammen med en regnskabsbaseret opgørelse 
bruges til at stille skarpt på kommunens administrative 
ressourceforbrug. Der kan fx give anledning til følgende 
spørgsmål: 

- Hvordan har kommunens administrative ressourceforbrug 
udviklet sig over de senere år?  

- I hvilken grad adskiller personaleforbruget sig fra 
sammenlignelige kommuner?  

- Kan socioøkonomiske faktorer eller udlicitering af 
administrative opgaver forklare eventuelle forskelle? 

- Giver opgørelsen anledning til at se nærmere på forholdet 
mellem chefer og administrativt personale i den centrale 
administration (hovedkonto 6)? 

- Giver opgørelsen anledning til at se nærmere på antallet af 
ledere i den decentrale organisation?  

- I hvilken grad udnytter kommunen stordriftsfordele på det 
administrative område, fx i forhold til it, løn- og personale, 
bogholderi, indkøb, ejendomsdrift mv.?  

 
 
 

Årsværk til ledelse og adm.  
pr. 1.000 indbyggere, juni 2015 
Nordfyns 12,3 
Dragør 12,7 
Allerød 12,9 
Solrød 12,9 
Faxe 12,9 
Frederiksberg 13,0 
Favrskov 13,3 
Ringkøbing-Skjern 13,4 
Furesø 13,4 
Herning 13,5 
Sorø 13,5 
Stevns 13,6 
Gribskov 13,6 
Greve 13,8 
Billund 13,8 
Ikast-Brande 13,9 
Lyngby-Taarbæk 13,9 
Rudersdal 13,9 
Nyborg 14,1 
Odder 14,1 
Assens 14,1 
Middelfart 14,3 
Vejen 14,3 
Horsens 14,3 
Egedal 14,3 
Guldborgsund 14,3 
Lejre 14,4 
Viborg 14,4 
Randers 14,5 
Brønderslev 14,5 
Syddjurs 14,5 
Vordingborg 14,5 
Silkeborg 14,5 
Sønderborg 14,5 
Hørsholm 14,5 
Tårnby 14,5 
Roskilde 14,6 
Jammerbugt 14,7 
Hedensted 14,7 
Næstved 14,8 
Frederikssund 14,8 
Morsø 14,8 
Rebild 14,9 
Odsherred 15,0 
Køge 15,0 
Mariagerfjord 15,1 
Frederikshavn 15,1 
Holbæk 15,1 
Kalundborg 15,1 
Hillerød 15,2 
Lemvig 15,2 
Holstebro 15,2 
Svendborg 15,2 
Fredensborg 15,2 
Høje-Taastrup 15,3 
Gentofte 15,3 
Aabenraa 15,3 
Fanø 15,3 
Kerteminde 15,4 
Hvidovre 15,4 
Kolding 15,4 
Skanderborg 15,5 
Vallensbæk 15,5 
Hjørring 15,6 
Thisted 15,6 
Esbjerg 15,7 
Vesthimmerland 15,7 
Odense 15,7 
Herlev 15,7 
Aarhus 15,7 
København 15,8 
Lolland 15,8 
Skive 15,9 
Struer 15,9 
Halsnæs 16,0 
Ringsted 16,2 
Gladsaxe 16,3 
Vejle 16,3 
Bornholm 16,4 
Helsingør 16,4 
Tønder 16,5 
Fredericia 16,5 
Haderslev 16,6 
Varde 16,7 
Faaborg-Midtfyn 16,9 
Norddjurs 17,0 
Aalborg 17,2 
Slagelse 17,2 
Rødovre 17,4 
Læsø 17,5 
Brøndby 17,8 
Ishøj 18,1 
Ærø 18,2 
Ballerup 18,4 
Glostrup 18,6 
Langeland 19,9  
Albertslund 20,5  
Samsø 23,2  
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Administrative effektiviseringer og besparelser står højt på den politiske dagsorden. For 
det er helt naturligt, at mange ønsker at flytte udgifterne fra administration til velfærd, 
når ressourcerne er få. Digital selvbetjening, digital post, centrale indkøbsaftaler og 
ændringer i organiseringen af de administrative opgaver har gjort det muligt at nedbringe 
ressourceforbruget. Men kommunernes administration udvikler sig hele tiden, og 
nøgletallene indikerer, at der fortsat kan være noget at komme efter. 

Hvor meget personale bruger I på administration og ledelse?  

FORSKELLE I KOMMUNERNES ADMINISTRATION 
Siden 2010 er kommunernes personaleforbrug til adm. og ledelse faldet med ca. 3.000 
årsværk. Udviklingen er forskellig fra kommune til kommune, men mere end 2 ud af 3 
kommuner har oplevet et fald. Det er specielt de decentrale ledere og de adm. chefer, 
der er blevet færre af. De tegner sig for et fald på hhv. 25 og 12 pct. i perioden. Til 
gengæld er den øvrige administration øget med knap 8 pct. Det skyldes især, at der er 
ansat flere sagsbehandlere i jobcentrene samt på socialområdet og i visitationen.  
Variationen i personaleforbruget til adm. og ledelse er blevet mindre. Men der er forsat 
forskelle. Figuren viser bl.a., at antallet af administrative chef pr. 1.000 indbyggere 
varierer betydeligt kommunerne imellem, samt at der også er betydelige forskelle, når 
man ser på de decentrale ledere og personalet i den øvrige administration. Forskelle i 
demografi og socioøkonomiske forudsætninger kan forklare en del af variationen. 

 
Note: Samsø, Ærø, Fanø og Læsø indgår ikke i analysen 
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Under 14 årsværk

14,0 �l 15,0 årsværk

15,1 �l 16,0 årsværk

16,1 �l 17,0 årsværk

Over 17,0 årsværk 

Antal årsværk �l ledelse og administra�on pr. 1.000 indbyggere
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DATA 
Baseret på 
kommunernes 
nettodriftsudgifter på 
hovedfunktion 6.45 i 
regnskab 2014.   
 
Indbyggertallet er 
opgjort pr. 1. kvartal 
2014 (FOLK1) 
 
Kilde: Danmarks 
Statistik 
 
  
 
 
 
 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Nøgletallet kan sammen med en personalebaseret opgørelse 
af administration og ledelse bruges til at stille skarpt på 
kommunens administrative ressourceforbrug. Der kan fx give 
anledning til følgende spørgsmål: 

- Hvordan har kommunens administrative udgifter udviklet 
sig i de senere år?  

- I hvilken grad adskiller udgiftsniveauet sig fra andre 
kommuner?  

- Kan socioøkonomiske faktorer forklare forskelle i de 
administrative udgifter? 

- Hvor stor en del af kommunens administrative opgaver 
løses og konteres centralt? 

- I hvilken grad er der skjulte administrationsudgifter uden 
for hovedkonto 6 i den kommunale kontoplan?  

- Udnytter kommunen stordriftsfordele på det 
administrative område, fx i forhold til it, løn- og personale, 
bogholderi, indkøb, ejendomsdrift mv.? 

 

Administrative udgifter, regnskab 2014, 
kr./indbygger 
Vejle 3.936 
Tårnby 3.963 
Randers 4.056 
Viborg 4.123 
Holstebro 4.183 
Silkeborg 4.255 
Frederiksberg 4.268 
Herning 4.286 
Aalborg 4.319 
Skanderborg 4.333 
Rudersdal 4.461 
Gentofte 4.503 
Jammerbugt 4.519 
Aarhus 4.521 
Horsens 4.531 
Favrskov 4.604 
Næstved 4.658 
Hedensted 4.662 
Herlev 4.663 
Ringkøbing-Skjern 4.687 
Middelfart 4.704 
Skive 4.730 
Furesø 4.737 
Roskilde 4.853 
Lemvig 4.886 
Ikast-Brande 4.935 
Kerteminde 4.966 
Slagelse 4.978 
Hillerød 4.993 
Kolding 5.006 
Esbjerg 5.014 
Brønderslev 5.050 
Morsø 5.063 
Syddjurs 5.087 
Gladsaxe 5.108 
Thisted 5.115 
København 5.125 
Nordfyns 5.140 
Guldborgsund 5.203 
Kalundborg 5.211 
Vordingborg 5.213 
Assens 5.216 
Brøndby 5.222 
Frederikshavn 5.248 
Lyngby-Taarbæk 5.249 
Odder 5.251 
Veje 5.263 
Køge 5.308 
Faaborg-Midtfyn 5.314 
Holbæk 5.318 
Sorø 5.333 
Rebild 5.353 
Faxe 5.354 
Stevns 5.397 
Vesthimmerland 5.413 
Aabenraa 5.420 
Odense 5.436 
Varde 5.471 
Lejre 5.472 
Hjørring 5.481 
Frederikssund 5.483 
Rødovre 5.487 
Svendborg 5.511 
Mariagerfjord 5.526 
Billund 5.588 
Nyborg 5.622 
Solrød 5.624 
Sønderborg 5.662 
Greve 5.666 
Lolland 5.690 
Langeland 5.714 
Bornholm 5.736 
Norddjurs 5.758 
Allerød 5.786 
Struer 5.855 
Hvidovre 5.871 
Fredensborg 5.881 
Ringsted 5.886 
Dragør 6.000 
Fredericia 6.043 
Tønder 6.072 
Haderslev 6.074 
Høje-Taastrup 6.195 
Helsingør 6.291 
Ishøj 6.360 
Odsherred 6.383 
Egedal 6.461 
Gribskov 6.534 
Glostrup 6.546 
Halsnæs 6.629 
Ballerup 6.843 
Ærø 6.854 
Hørsholm 7.049 
Albertslund 7.099 
Vallensbæk 7.370 
Fanø 8.195  
Samsø 8.699  
Læsø 11.720  
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Administrative effektiviseringer og besparelser har siden kommunalreformen været i 
fokus i de fleste kommuner. Der er sket betydelige omlægninger af administrationen – 
både centralt og decentralt, gennem fx en ændret organisering, digitalisering, fælles 
indkøb og udbud. Det er vigtigt at være opmærksom på, at rent administrative funktioner 
i visse tilfælde kan være en forudsætning for realisering af effektiviseringsgevinster på 
både de borgernære velfærdsområder og på andre områder som fx ejendomsdrift. 
 

Hvad er jeres udgifter til central administration?  

FORSKELLE I UDGIFTERNE TIL DEN CENTRALE ADMINISTRATION 
Der er væsentlige forskelle i kommunernes udgifter til den centrale administration. 
Forskellen mellem den billigste og dyreste kommune i Region Hovedstaden er fx mere 
end 3.300 kr. pr. indbygger. Og kommunerne i Region Hovedstaden bruger i gennemsnit 
ca. 850 kr. pr. indbygger mere end kommunerne i Region Midtjylland.  
Organisatoriske forskelle og forskellig registrering af udgifter kan forklare en del af 
udgiftsvariationerne. Nogle kommuner løser fx flere administrative opgaver decentralt på 
de enkelte institutioner end andre. Demografi og den socioøkonomiske sammensætning 
af kommunens borgere kan også have betydning. Hvis der er mange ledige, kræver det fx 
typisk flere medarbejdere i jobcentret. Men forskellene i de administrative udgifter kan 
også skyldes forskelle i administrationens produktivitet. 

 
*: Ø-kommunerne er ikke medtaget i analysen 
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Under 5.000 kr.

5.000 �l 6.000 kr.

6.001 �l 7.000 kr.

Over 7.000 kr. 

Ne�odri�sudgi�er �l administra�v organisa�on pr. indbygger
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DATA 
Baseret på data fra 
Kommunernes og 
Regionernes 
Løndatakontor. 
Statistikken er 
tilgængelig online på 
statistikplatform-en 
SIRKA 
(www.krl.dk/statistik/
sirka).  
 
Læs mere om 
metoden bag KRL’s 
syge-fraværsstatistik:   
www.krl.dk/nyheder/
nyhed/?n=644  
 
 
 
 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Det kan være svært at tale om sygefravær. Men netop det at 
tale om det er afgørende for at gøre noget ved det. En 
sygefraværspolitik gør det lettere at tale om sygefravær. Den 
skaber opmærksomhed og giver fælles retningslinjer for at 
forebygge og håndtere sygefravær.  
 
Men politikken gør det ikke alene. Hvis den skal virke, skal 
den suppleres med en plan for den konkrete handling. Planen 
kan fx forholde sig til følgende spørgsmål:  
 

- Hvilke metoder anvender vi? 
- Hvordan kan vi lære af de kommuner, der har et lavt 

sygefravær? 
- Hvad forventer vi af ledere og medarbejdere?  
- Hvilke mål vil vi nå inden for de næste 2 år?  
- Hvordan vil vi nå dem, og hvem har ansvaret? 
- Hvordan og hvornår følger vi op? 

 
 
 
 

Sygefravær pr. ordinært ansat 
fuldtidsmedarbejder, 2014 (dagsværk) 
Lemvig 9,3 
Vesthimmerland 9,6 
Esbjerg 9,6 
Rebild 9,7 
Tønder 9,8 
Vejen 10,0 
Stevns 10,2 
Samsø 10,3 
Herning 10,3 
Thisted 10,3 
Skive 10,4 
Viborg 10,4 
Hedensted 10,4 
Ærø 10,5 
Langeland 10,6 
Mariagerfjord 10,6 
Middelfart 10,8 
Nyborg 10,8 
Vejle 10,9 
Holstebro 10,9 
Ikast-Brande 10,9 
Silkeborg 10,9 
Ringkøbing-Skjern 10,9 
Aabenraa 11,0 
Aarhus 11,1 
Svendborg 11,1 
Skanderborg 11,1 
Sønderborg 11,1 
Kolding 11,3 
Gentofte 11,3 
Faaborg-Midtfyn 11,4 
Assens 11,5 
Hjørring 11,5 
Norddjurs 11,5 
Odder 11,5 
Horsens 11,6 
Odense 11,6 
Nordfyn 11,7 
Varde 11,7 
Favrskov 11,7 
Aalborg 11,8 
Næstved 11,8 
Morsø 11,9 
Struer 11,9 
Bornholm 11,9 
Guldborgsund 11,9 
Greve 11,9 
Fredericia 11,9 
Ishøj 12,0 
Solrød 12,0 
København 12,0 
Frederikshavn 12,0 
Billund 12,1 
Brønderslev 12,1 
Randers 12,2 
Haderslev 12,2 
Vallensbæk 12,2 
Hvidovre 12,2 
Jammerbugt 12,2 
Albertslund 12,2 
Vordingborg 12,3 
Odsherred 12,3 
Fanø 12,3 
Ringsted 12,3 
Hillerød 12,4 
Køge 12,4 
Syddjurs 12,4 
Glostrup 12,4 
Kalundborg 12,5 
Allerød 12,5 
Brøndby 12,6 
Herlev 12,6 
Faxe 12,7 
Gladsaxe 12,7 
Lolland 12,7 
Furesø 12,7 
Læsø 12,7 
Roskilde 12,7 
Gribskov 12,7 
Rødovre 12,7 
Fredensborg 12,8 
Kerteminde 12,8 
Holbæk 12,8 
Lyngby-Taarbæk 13,0 
Høje-Taastrup 13,1 
Slagelse 13,1 
Frederikssund 13,3 
Egedal 13,3 
Helsingør 13,5 
Rudersdal 13,6 
Dragør 13,6 
Tårnby 13,6 
Sorø 13,7 
Frederiksberg 13,7 
Lejre 13,8 
Hørsholm 13,9  
Halsnæs 14,3  
Ballerup 14,7  
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Et lavt sygefravær er godt for medarbejderen. Det er også godt for kommunen. Det giver 
mere velfungerende arbejdspladser og bedre økonomi. Siden kommunalreformen er 
sygefraværet reduceret, og i de sidste par år har det ligget på et stabilt niveau. Men der 
er fortsat store forskelle på tværs af kommunerne, hvilket viser, at der er noget at komme 
efter. Hvis det gennemsnitlige sygefravær kan reduceres med blot 1 dagsværk pr. 
ordinært fuldtidsansat, kan det frigive ca. 1.800 årsværk eller 700 mio. kr. på landsplan.  

Hvor højt er jeres medarbejderes sygefravær?  

FORSKELLE I KOMMUNERNES SYGEFRAVÆR  
Selvom kommunernes sygefravær er nedbragt betydeligt siden kommunalreformen, er 
der fortsat store forskelle faggrupper og kommuner imellem. Medarbejderne i 
daginstitutionerne, på skolerne og i ældreplejen har et højere sygefravær end 
kontorpersonale og akademikere. Alle grupper kan næppe nedbringe sygefraværet til 
samme niveau. Men der er god grund til at se nærmere på de store variationer inden for 
de enkelte personalegrupper på tværs af kommuner. For eksempel er der mere end 11 
dages forskel på social- og sundhedspersonalets gennemsnitlige sygefravær i 
kommunerne med det laveste og højeste sygefravær. 

 
Note: Ø-kommunerne er ikke medtaget i analysen 
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Under 10,0 dagsværk 

10,0 �l 11,0 dagsværk 

11,1 �l 12,0 dagsværk 

12,1 �l 13,0 dagsværk

Over 13,0 dagsværk

Gennemsnitligt sygefravær, dagsværk pr. fuld�dsbeskæ�iget
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DATA 
IKU måler summen af 
de faktiske 
konkurrenceudsatte 
udgifter som andel af 
summen af udgifter, 
det er muligt at 
konkurrenceudsætte.  
IKU svarer til Privat-
leverandør-indikator 
(PLI) justeret for 
kommunernes egne 
vundne udbud.  
Kilde: Social- og 
Indenrigsministeriet 
 
 
 
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Brugen af konkurrenceudsættelse og udbud kan være et 
redskab i kommunens løbende arbejde med effektivisering og 
kvalitetsudvikling. I den forbindelse kan følgende spørgsmål 
overvejes: 
- Hvordan har udviklingen i konkurrence-

udsættelsesgraden (IKU) været samlet og på de enkelte 
sektorområder (IKU på de enkelte hovedkonti) i 
kommunen? 

- Har kommunen i denne valgperiode vedtaget en strategi 
for arbejdet med udbud og konkurrenceudsættelse? 

- Har kommunen vedtaget en handlingsplan for, hvilke 
konkrete driftsområder, der med fordel kan udbydes i 
denne valgperiode?  

 
 
 
 

Indikator for konkurrence-udsættelse, 
2014, pct. 
Gribskov  46,7 
Solrød  35,2 
Jammerbugt 35,1 
Læsø  34,4 
Hørsholm  33,2 
Vesthimmerland 31,8 
Hillerød  31,7 
Holbæk  31,4 
Holstebro  30,9 
Greve  30,8 
Køge  30,1 
Allerød  29,6 
Ringsted  29,6 
Stevns  29,4 
Odsherred  29,3 
Fanø  29,3 
Ishøj  28,9 
Odder 28,8 
Samsø  28,7 
Odense 28,6 
Morsø 28,5 
Lyngby-Taarbæk  28,3 
Varde 28,2 
Albertslund 28,0 
Roskilde  27,8 
København 27,7 
Fredensborg 27,7 
Syddjurs  27,7 
Silkeborg  27,5 
Furesø  27,4 
Frederikssund  27,4 
Kalundborg 27,3 
Vejen  27,3 
Vallensbæk  27,1 
Aalborg  27,1 
Vordingborg  27,0 
Middelfart 27,0 
Viborg  27,0 
Egedal  26,7 
Vejle  26,7 
Frederiksberg  26,6 
Slagelse 26,6 
Assens  26,6 
Gentofte  26,3 
Guldborgsund 26,3 
Haderslev  26,3 
Kolding 26,3 
Herning  26,3 
Esbjerg  26,0 
Ringkøbing-Skjern 26,0 
Høje-Taastrup  25,9 
Halsnæs  25,9 
Lejre  25,9 
Lolland  25,9 
Randers  25,8 
Brønderslev 25,8 
Hjørring  25,8 
Sorø  25,7 
Billund  25,6 
Favrskov 25,6 
Ballerup 25,5 
Gladsaxe  25,5 
Herlev 25,3 
Rudersdal  25,3 
Struer 25,3 
Ikast-Brande 25,3 
Faaborg-Midtfyn  25,1 
Hedensted 25,1 
Brøndby 25,0 
Thisted 24,8 
Aabenraa  24,6 
Lemvig 24,6 
Svendborg  24,5 
Aarhus 24,4 
Faxe  24,2 
Dragør 24,0 
Fredericia 24,0 
Næstved  23,9 
Rødovre  23,8 
Helsingør  23,6 
Langeland  23,2 
Horsens 23,1 
Sønderborg 22,8 
Skanderborg 22,6 
Mariagerfjord  22,4 
Bornhol 22,3 
Nyborg  22,3 
Norddjurs  22,2 
Skive  22,1 
Rebild  22,1 
Kerteminde  22,0 
Hvidovre 21,9 
Glostrup  21,3 
Frederikshavn 20,9 
Nordfyns  20,8 
Tønder  19,9  
Tårnby 18,9  
Ærø  18,7  
: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før. 

 

 

UDVIKLINGEN I KOMMUNERNES SAMLEDE KONKURRENCEUDSÆTTELSE  
Kommunerne har støt og roligt øget konkurrenceudsættelsen siden kommunalreformen. 
Kommunernes samlede IKU var 22,6 pct. i 2007 mod 26,4 pct. i 2014.  Figuren nedenfor 
viser, at flere kommuner har en IKU over 25 pct. i 2014 end tilfældet i 2013. Antallet af 
kommuner med en konkurrenceudsættelsesgrad over 25 pct. er således steget fra 53 i 
2013 til 69 i 2014.  
De enkelte kommuners IKU varierer imidlertid fra 18,7 pct. til 46,7 pct. i 2014. Der er 
givetvis potentiale for, at nogle kommuner konkurrenceudsætter flere kommunale 
opgaver. Hent mere inspiration i KL’s IKU-værktøj www.kl.dk/iku.  
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Under 20,0 pct. 20,0 til 24,9 pct. 25,0 til 29,9 pct. 30,0 til 34,9 pct. Over 35,0 pct.

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Konkurrenceudsættelse og udbud kan være et vigtigt redskab til at fremme både kvalitet 
og effektivitet i kommunernes serviceopgaver. Langt de fleste kommuner gør sig løbende 
overvejer om, hvornår det forretnings- og styringsmæssigt giver mening at lægge opgaver 
ud til private frem for selv at løse disse. Kommunernes erfaring med offentlig-privat 
samarbejde varierer fra serviceområde til serviceområde. På velfærdsområderne har man 
de seneste år udbudt flere og flere opgaver, erfaringerne er dog primært fra udbud på 
ældreområdet. På det tekniske område er udbud mere gængs, men omfanget er fortsat 
forskelligt fra kommune til kommune. Det er således relevant at drøfte, hvordan 
konkurrenceudsættelse bruges strategisk i den enkelte kommune.  

Hvor meget konkurrenceudsætter I?  
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Over 27,9 pct.

26,0 �l 27,9 pct.

24,0 �l 25,9 pct.

Under 24,0 pct.

Indikator for konkurrenceudsæ�else (IKU)
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 DATA 
Baseret på KL’s og 
SKI’s data. Procentsat-
sen er opgjort ud fra, 
hvor mange af følgen-
de 17 aftaler, kommu-
nen er tilsluttet: 
50.11, 50.12, 50.41, 
50.42, 50.31 øst/vest, 
50.55, 50.80, 50.45, 
50.48, 50.70, 50.75, 
50.43, 50.40, 50.95, 
50.06, 50.05, 50.10 og 
minimum én af 
aftalerne 04.50, 04.51, 
50.21, 50.22 og 50.23. 
www.ski.dk/forpligten
derammeaftaler   
 
 

TIL VIDERE DRØFTELSE 
Følgende spørgsmål kan være relevante at drøfte: 

- Har kommunen en politisk-strategisk beslutning om 
anvendelse af fælles forpligtende aftaler i forlængelse 
af økonomiaftalen? 

 
- Hvordan sikres det, at de tilsluttede indkøbsaftaler 

rent faktisk anvendes i hele organisationen 
(compliance)? 

 
- Realiserer kommunen indkøbseffektiviseringerne i 

budgetterne? 
 

- Får kommunen tilstrækkelig ledelsesinformation om 
kommunens indkøb – og bruges den 
ledelsesinformation, der er tilgængelig? 

 
 
 
 

Andelen af fælleskommunale forpligtende 
indkøbsaftaler, som kommunen er 
tilmeldt, pct. 
Brøndby 100 
Vallensbæk 100 
Assens 94 
Faxe 94 
Holbæk 94 
København 94 
Odense 94 
Tårnby 94 
Fredensborg 88 
Faaborg-Midtfyn 88 
Lejre 88 
Nyborg 88 
Næstved 88 
Ringkøbing-Skjern 88 
Ringsted 88 
Rødovre 88 
Solrød 88 
Viborg 88 
Brønderslev 82 
Favrskov 82 
Frederikssund 82 
Glostrup 82 
Hjørring 82 
Hvidovre 82 
Kalundborg 82 
Nordfyns 82 
Odsherred 82 
Roskilde 82 
Slagelse 82 
Struer 82 
Syddjurs 82 
Vordingborg 82 
Albertslund 76 
Egedal 76 
Hedensted 76 
Horsens 76 
Høje-Taastrup 76 
Køge 76 
Odder 76 
Skanderborg 76 
Vesthimmerlands 76 
Aalborg 76 
Billund 71 
Dragør 71 
Frederikshavn 71 
Furesø 71 
Gentofte 71 
Kerteminde 71 
Kolding 71 
Mariagerfjord 71 
Randers 71 
Rebild 71 
Silkeborg 71 
Skive 71 
Sorø 71 
Sønderborg 71 
Bornholm 65 
Esbjerg 65 
Greve 65 
Haderslev 65 
Helsingør 65 
Lolland 65 
Vejen 65 
Vejle 65 
Ballerup 59 
Gladsaxe 59 
Gribskov 59 
Halsnæs 59 
Herlev 59 
Hillerød 59 
Langeland 59 
Norddjurs 59 
Thisted 59 
Guldborgsund 53 
Lyngby-Taarbæk 53 
Stevns 53 
Tønder 53 
Varde 53 
Aabenraa 53 
Frederiksberg 47 
Hørsholm 47 
Ishøj 47 
Jammerbugt 47 
Svendborg 47 
Læsø 41 
Fanø 35 
Fredericia 35 
Rudersdal 29 
Allerød 24 
Lemvig 24 
Middelfart 24 
Morsø 24 
Aarhus 24 
Herning 18 
Holstebro 18 
Ikast-Brande 18 
Ærø 18 
Samsø 0 
 

HVORFOR ER DET INTERESSANT 
Fælles forpligtende indkøbsaftaler giver markante effektiviseringsgevinster på indkøbet af 
standardvarer. Ved at samle volumen er der på de hidtidige aftaler beregnet samlede 
prisbesparelser for kommunerne på ca. 980 mio. kr. Herudover giver fælles aftaler på 
standardvarer lavere transaktionsomkostninger i den enkelte kommune og mulighed for 
at fokusere kommunens ressourcer på implementering og gevinstrealisering på aftalerne. 
Fuldt udbytte sikres først, når aftalerne anvendes i hele organisationen. 
De fælles forpligtende aftaler indgår i økonomiaftalen for 2016, hvor regeringen og KL har 
aftalt, at tilslutning og anvendelse af aftalerne skal styrkes yderligere. 
 

Hvor meget bruger I fælles forpligtende indkøbsaftaler? 

FORSKELLE I KOMMUNERNES TILSLUTNING TIL – OG ANVENDELSE AF – FÆLLES AFTALER 
Der er forskel på, hvor meget kommunerne rent faktisk anvender de forpligtende aftaler. 
Nedenstående figur viser, at det indkøbte volumen gennemsnitligt er størst for 
kommunerne i Region Nord og mindst for kommunerne i Region Midt.  
Et lavt indkøbt volumen er for det første udtryk for, at kommunen har tilmeldt sig relativt 
få aftaler. Men det kan også skyldes, at aftalerne ikke anvendes i tilstrækkeligt omfang 
(lav compliance). Compliance er afgørende for at opnå effektiviseringsgevinster. 
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75,0 �l 100,0 pct.

50,0 �l 74,9 pct.

25,0 �l 49,9 pct.

0,0 �l 24,9 pct.

Andel fælleskommunale forpligtende indkøbsa�aler, som kommunen er �lmeldt
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