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1Forord
Kend din kommune – Brug nøgletal i styringen 2021

FORORD
Hvad er udviklingen i andelen af segregerede elever? Og hvad 
er normeringstallene rundt omkring i kommunerne? Disse tal 
og mange flere giver et indblik i kommunernes maskinrum, 
og tallene er af helt afgørende betydning for kommunernes 
udvikling. En række af tallene er både lokalpolitisk og lands-
politisk i fokus. Normeringstallet er fx i stigende grad relevant 
med implementeringen af lovbundne minimumsnormeringer. 
Nøgletal, der siger noget om dette og alle mulige andre kommu-
nalpolitiske prioriteringer, har vi endnu engang samlet til Kom-
munaløkonomisk Forum.

I Kend Din Kommune samler vi de vigtigste styringsnøgletal på 
de forskellige kommunale sektorområder. For hvert nøgletal 
kan du se, hvordan din kommune placerer sig i forhold til andre 

kommuner. Brugen af styringsnøgletal og sammenligninger 
med andre kommuner kan bidrage til at blive klogere på, hvor-
dan man tilrettelægger en effektiv styring i kommunen. Det kan 
kortlægge potentialer for forbedringer og frigørelse af råderum 
til politiske prioriteringer.

Vi håber, at Kend Din Kommune gør dig klogere på hvordan din 
egen kommune ser ud i forhold til andre kommuner og giver 
inspiration til de politiske drøftelser om målsætninger, priori-
teringer og nye tiltag.

KL, januar 2021

 › NØGLETALLENE TIL KEND DIN KOMMUNE 2021

Nøgletallene til Kend Din Kommune 2021 er baseret på de senest tilgængelige data fra de angivne datakilder. Der, hvor det er mu-
ligt, er styringsnøgletallene lavet på baggrund af data fra det fælleskommunale ledelsesinformationssystem, FLIS. Det sikrer den
størst mulige aktualitet i datagrundlaget, og giver de kommuner, der er tilmeldt FLIS, mulighed for at nedbryde nøgletallene og lave
yderligere analyser. Data fra årets publikation vil kunne downloades igennem KL Databank i FLIS.

Ændringen i de enkelte nøgletal ift. forrige år vises ved en grøn eller rød trekant eller en blå streg. Disse angiver, om kommunen i år 
har opnået en hhv. højere, lavere eller samme placering på et bestemt nøgletal i forhold til andre kommuner. Din kommune kan fx 
godt have reduceret sygefraværet i forhold til sidste år, men samtidig opnå en lavere placering, hvis sygefraværet er faldet mere i de 
øvrige kommuner end i din kommune. Hvis feltet er tomt, er det et udtryk for manglende data i sammenligningsåret eller introduk-
tion af et nyt nøgletal.

Løbende datakorrektioner og opdateringer kan gøre, at de præcise tal i publikationen er svære at genskabe lokalt. Ønsker I at be-
regne nøgletallene i jeres egen kommune kan I kontakte KL for definitioner og datagrundlag.

Find det hele på: www.kl.dk/kdk
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HVAD KOSTER EN ELEV  
I DIN KOMMUNE?

 › TIL VIDERE DRØFTELSE

Med udgangspunkt i nøgletallet kan det være relevant at drøfte følgende spørgsmål:

 › Er udgiftsniveauet et udtryk for et valgt serviceniveau?

 › Er der foretaget 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 et specialtilbud?

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

 › Løses de administrative opgaver centralt i kommunen eller decentralt på skolerne?  Tænkes der i fælles 
ledelse af skolerne?

 › Er der fokus på brug af digitale læremidler, og har kommunen en strategi for digitalisering?

 › Har I en grøn strategi for jeres skoletilbud?

HVORFOR ER DET INTERESSANT?
Danmark er et af de lande i verden, der bruger flest ressourcer pr. elev i folkeskolen.  Men sammenlignes kom-
munernes udgifter, er der store forskelle på, 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. En analyse 
fra KORA viser, at ca. 46-50 pct. af variationen i kommunernes udgifter pr. skoleelev kan forklares af strukturelle 
forhold. Men høje udgifter pr. elev kan også skyldes mere styrbare forhold som andel elever i specialklasser, 
forskelle i effektivitet og manglende kapacitetstilpasninger til faldende børnetal mv.

KOMMUNERNE TILPASSER IKKE DERES SPECIALUDGIFTER TIL DET FALDENDE ELEVTAL
Analysen viser, at en stor del af kommunerne ikke tilpasser udgifter til specialskolerne efter udviklingen i elev-
tallet. Størstedelen af disse kommuner oplever på trods af faldende/konstant elevtal stigende udgifter. Tilsva-
rende er der en lille del af kommunerne, der har reduceret i udgifterne på trods af stigende elevtal. Analysen 
siger ikke noget om, hvorvidt kommunerne før havde et relativt højt eller lavt udgiftsniveau. Stigende udgifter 
til specialskoler kan skyldes, at kommunerne segregerer flere elever, eller at eleverne flyttes fra et specialtilbud 
på en almindelig folkeskole til en specialskole. Stigningen kan også skyldes stigende pris på specialtilbuddet.

 › Udgifter pr. elev inkl.  
specialundervisning,  
2019, 21-pl

Viborg 69.509 p
Horsens 69.520 p
Rebild 70.135 p
Silkeborg 70.151 q
Favrskov 70.742 q
Kolding 71.047 p
Herning 71.294 p
Holstebro 71.435 q
Jammerbugt 71.903 q
Stevns 72.272 –
Faxe 72.677 p
Skanderborg 72.869 p
Brønderslev 73.110 q
Odense 73.785 p
Frederikshavn 73.790 p
Solrød 73.799 p
Vejen 73.836 q
Rudersdal 73.934 p
Vesthimmerlands 74.007 p
Hedensted 74.180 –
Aarhus 74.303 p
Holbæk 74.410 q
Dragør 74.574 –
Skive 75.010 q
Fredericia 75.036 q
Aabenraa 75.386 p
Assens 75.679 p
Nyborg 75.758 q
Ikast-Brande 75.954 p
Ærø 76.175 q
Esbjerg 76.177 q
Næstved 76.238 p
Hjørring 77.072 p
Middelfart 77.245 q
Kerteminde 77.367 p
Mariagerfjord 77.552 p
Guldborgsund 77.572 p
Gentofte 77.644 q
Lejre 77.779 p
Varde 77.904 p
Vejle 77.920 q
Vallensbæk 78.033 q
Frederiksberg 78.085 p
Randers 78.311 p
Sorø 78.448 q
Aalborg 78.464 q
Thisted 78.603 p
Greve 78.669 p
Ringkøbing-Skjern 78.744 q
Allerød 78.837 q
Lyngby-Taarbæk 78.855 q
Haderslev 79.646 p
Egedal 79.777 q
Furesø 79.945 p
Struer 80.196 q
Vordingborg 80.508 –
Tønder 81.046 p
Tårnby 81.282 –
Billund 81.314 p
Sønderborg 81.614 p
Nordfyns 81.658 q
Faaborg-Midtfyn 81.825 p
Svendborg 81.929 p
Hørsholm 82.421 –
Odder 82.531 q
Syddjurs 82.629 p
Bornholm 83.596 p
Fanø 83.750 q
Køge 83.799 q
Lemvig 83.829 q
Frederikssund 84.547 q
Slagelse 84.985 –
Morsø 85.268 p
Hvidovre 85.672 –
Københavns 86.197 p
Rødovre 86.765 p
Roskilde 86.942 p
Hillerød 87.179 q
Helsingør 87.552 q
Norddjurs 88.427 q
Glostrup 88.493 q
Herlev 88.672 p
Fredensborg 89.065 q
Gladsaxe 89.166 q
Kalundborg 90.249 q
Ringsted 91.291 q
Albertslund 92.522 q
Gribskov 93.104 q
Ballerup 94.270 q
Lolland 95.880 q
Høje-Taastrup 96.786 –
Brøndby 98.230 q
Odsherred 99.277 –
Læsø 101.360 q
Halsnæs 105.178 q
Ishøj 106.036 q
Samsø 108.965 –
Langeland 115.496 q

pq: Angiver ændring i kommunens 
placering i forhold til året før.
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