
 

 

 

 

 

Henrik Christoffersen 

Karsten Bo Larsen 

 

Kommunernes udgifter til 

folkeskole i 2008 og 2012 
En undersøgelse af de kommunale forskelle i udgiftsudvikling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEPOS Arbejdspapir nr. 27 



2 
 

 

 

 

 

 

CEPOS’ publikationer er gratis tilgængelige for alle online på www.cepos.dk, men kan også 

bestilles i trykt form gennem CEPOS forlaget: 

 

 

 

CEPOS forlaget 

Landgreven 3, 3. sal, 1301 København K 

Telefon: 33 45 60 30 eller fax: 33 45 60 45 

E-mail: info@cepos.dk 

 

© Copyright: 2014 CEPOS, Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen  

 

Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt med tydelig kildeangivelse. 

Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til CEPOS. 

 

1.udgave, 1.oplag 

 

 

© Omslagslayout: CEPOS 

Tryk: CEPOS Forlaget 

Forlag: CEPOS Forlaget 

ISBN nr.: 978-87-92581-41-9 

  

 

Oktober 2014  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunernes udgifter til folkeskole i 2008 

og 2012 

En undersøgelse af de kommunale forskelle i udgiftsudvikling 

 

 

Henrik Christoffersen 

Karsten Bo Larsen 

 

 

 

 

CEPOS Arbejdspapir nr. 27 



4 
 

  



5 
 

 

Forord 

CEPOS fremlagde i 2010 en analyse af kommunernes udgifter til folkeskole i 2008. Det viste 

sig, at der var endog meget betydelige forskelle mellem kommunerne i niveauet for udgifter 

målt ved driftsudgifterne per elev, også selv om den vidtgående specialundervisning blev 

holdt uden for analysen. Forskellene blev søgt forklaret ved forskelle i elevbaggrund, 

forskelle i skolernes evne til at løfte eleverne fagligt samt forskelle i kommunernes antal 

elever. Ingen af disse mulige forklaringer viste sig dog at have større gyldighed, og den 

største del af forskellene i kommunernes skoleudgifter kom derfor til at henstå uforklaret. 

Det var altså ikke umiddelbart til at se, at borgerne fik noget for pengene, når de betalte mere 

til drift af skolerne i kommunen. 

Den nu foretagne analyse udgør en ajourføring af analysen for 2008. Formålet har været at 

undersøge, hvorvidt kommunerne har formået at reducere de skoleudgifter, som ikke 

umiddelbart kan forbindes med effektiv skoledrift. Ligeledes har det været et sigte at 

kortlægge de forhold, som i det hele taget kan forklare de enkelte kommuners 

udgiftsudvikling på folkeskoleområdet.  

Dataarbejdet bag analysen er udført af stud.polit. Thomas Gress og stud.polit. Eyd Áradóttir 

Hammer. 
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1. Sammenfatning 

De opgjorte driftsudgifter per elev i folkeskolen til ordinær undervisning varierer særdeles 

meget mellem kommunerne fra 95.000 kroner i Langeland Kommune og 85.000 kroner i 

Ishøj per elev til 46.000 kroner i Næstved og 47. 000 kroner i Sorø per elev i 2012. Det viser 

sig at være vanskeligt at udpege, hvad kommuner får igen, når de anvender flere penge på 

folkeskolen. Arbejdspapiret opgør, hvor stor en udgiftsreduktion i kommunernes udgifter til 

folkeskolen, der kan opnås, såfremt alle kommuner opnår kommunens undervisningskvalitet 

med den laveste udgift, som denne kvalitet nås med af nogen kommune, og hvis alle 

kommuner tager højde for elever med svage forudsætninger og for inoptimal størrelse på 

skolevæsenet med udgifter svarende til den kommune, som imødegår tilsvarende 

udfordringer med de laveste udgifter nået af nogen kommune. Denne benchmarking 

beregning gav for 2012 resultatet, at kommunernes folkeskoleudgifter kunne nedbringes med 

7,9 milliarder kroner ud af samlede udgifter på 34,1 milliarder kroner, såfremt alle 

kommuner udviste den maksimale omkostningseffektivitet, og såfremt skolernes kvalitet 

skulle holdes på det nuværende niveau. 

For at sikre, at det fremkomne resultat er rimeligt robust over for særlige forhold i en enkelt 

kommune, er det tillige opgjort, hvor stor en udgiftsreduktion, som kan opnås, såfremt alle 

kommuner lægger deres udgiftsniveau på samme niveau som gennemsnittet af de fem mest 

økonomiske kommuner. Her er resultatet 6,8 milliarder kroner. I sagens natur mindre, men 

ikke voldsomt meget mindre. Der er altså meget stor forskel på, hvor meget læring, 

kommunerne formår at få ud af de penge, som de anvender på folkeskolen. Set i forhold til 

de beløb, som er i diskussion i forhold til indkøring af den nye folkeskolereform, så er 

effektiviseringspotentialet i folkeskolen altså særdeles stort. 

Udgiftsanalysen for 2012 sammenholdes med en udgiftsanalyse for 2008. Det er her et 

bemærkelsesværdigt resultat, at effektiviseringspotentialet i folkeskolen er vokset med 

omkring en halv milliard kroner fra 2008 til 2012, når opgørelsen foretages i faste priser. 

Dette uanset om potentialet beregnes i forhold til den mest omkostningseffektive kommune 

eller til gennemsnittet af de fem mest omkostningseffektive kommuner. Det er et nedslående 

resultat set ud fra en styringsmæssig indfaldsvinkel. Benchmarking-analysen for 2008 

afslørede et meget stort effektiviseringspotentiale, men umiddelbart ser det ud til, at dette 

ikke påvirkede kommunerne i retning af at løfte effektiviteten dér, hvor der i særlig grad blev 

påvist et potentiale. 

Afslutningsvis bliver kommunernes udgiftsmønster i 2008 og i 2012 sammenholdt med det 

formål at udpege, hvad der kendetegner de kommuner, hvor økonomisk ineffektivitet i 

folkeskolen er vokset mest. Her viser det sig, at det i særdeleshed er kommuner med 

tilbagegang i antallet af børn og unge i 7-16 års alderen, som har været præget af tiltagende 
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økonomisk ineffektivitet. Disse kommuner har med andre ord været meget tilbageholdende 

med at tilpasse skoleudgifterne til et faldende elevtal. Det er ikke mindst i Udkantsdanmark, 

at man finder disse kommuner. 

Eftersøgningen efter forklaringer på kommunernes udgifter til folkeskolen afdækker i øvrigt, 

at sociale kriterier siden 2008 er kommet til at være mere afgørende ved tildelingen af midler 

til skolerne, hvorimod skolernes præstationer i henseende til at løfte eleverne fagligt i forhold 

til, hvad man skulle forvente af præstationer givet elevernes socioøkonomiske baggrund, 

overhovedet ikke kan forklare fordelingen af midler til skolerne. Med andre ord synes et 

socioøkonomisk taxameterprincip allerede at være indført i praksis fra neden. Derimod 

findes intet kvalitetstaxameter. 
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2. De kommunale udgiftsforskelle på folkeskoleområdet 2008 

og 2012 

I Christoffersen og Larsen (2010) blev der foretaget en nærmere undersøgelse af de 

betydelige mellemkommunale forskelle i folkeskoleudgifter, som herskede i 2008. Den 

nærværende undersøgelse er en opfølgning af denne undersøgelse. Den fokuserer på 

forskellene i folkeskoleudgifter i 2012 samt på udviklingen i årene mellem de to 

undersøgelser.0?   

Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i de opgjorte driftsudgifter. Der ses alene på 

de ordinære driftsudgifter, således at udgifter til videregående specialundervisning uden for 

de lokale folkeskoler er udeladt. Ej heller indgår de anlægsudgifter og dermed husleje eller 

andel af kommunens fælles udgifter til centraladministration og politisk ledelse i de opgjorte 

driftsudgifter. Undersøgelsen kan dermed ikke anvendes til at beskrive, hvad folkeskolen 

samlet set koster, men den kan alene kaste lys over de betydelige forskelle mellem 

kommunerne. 

De samlede folkeskoleudgifter i kommunerne androg i 2012 34,1 milliarder kroner. 

Kommunernes udgiftsmønster på folkeskoleområdet i 2012 er beskrevet i figur 1. Her ses, at 

driftsudgifterne per elev i 2012 varierede fra godt 46.000 kroner i Næstved og knap 48.000 

kroner i Sorø til 95.000 kroner i Langeland Kommune og 85.000 kroner i Ishøj med et 

landsgennemsnit på 60.800 kroner. 

Undersøgelsen fra 2008 viste samlede folkeskoleudgifter på 33,9 milliarder kroner og en 

variation fra knap 45.000 kroner til omkring 82.000 kroner per elev med et landsgennemsnit 

på 58.000 kroner.  

Omregnes udgifterne per elev til faste priser ved hjælp af den PL-indikator, som anvendes 

ved de årlige reguleringer af bloktilskud til kommunerne, brugte kommunerne i gennemsnit i 

2008 63.300 kr. pr. elev regnet i 2012-priser. Målt i faste 2012-priser er udgifterne per elev i 

folkeskolen altså i alt gået ned med 3,9 procent. 

Variationernes størrelse set i forhold til det gennemsnitlige niveau kan udtrykkes ved et 

statistisk mål for varians. I tabel 1 er undersøgt, hvorledes forskellene i udgiftsniveau mellem 

kommunerne har udviklet sig i løbet af den fireårige periode. 
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Figur 1. Driftsudgifterne per elev på folkeskoleområdet i de enkelte 

kommuner, 2012 

 

 

Tabel 1. Spredningen i kommunernes driftsudgifter per elev til folkeskolen 
udtrykt ved variansen. 2008 og 2012 

 

Uvægtet varians Varians ved vægtning med 
kommunernes indbyggertal 

2008 52.058 39.814 
2012 66.164 42.942 

 

Tabel 1 viser, at variationen i udgift per elev i kommunerne er vokset fra 2008 til 2012. Det 

gælder såvel, når der tages hensyn til kommunernes forskellige størrelse, som når alle 

kommuner sammenlignes direkte. 
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3. Forklaringsmodellen 

Analysen nedenfor af forskellene i kommunernes folkeskoleudgifter foretages ved hjælp af 

en statistisk model. I første omgang ser vi på, hvor stor en del af forskellene i udgiftsniveau, 

som kan forklares ved, at kommunernes skolevæsener producerer skoleydelser af forskellig 

kvalitet eller producerer skoleydelser under forskellige produktionsvilkår. Det er 

ensbetydende med, at vi undersøger, om anvendelse af flere penge resulterer i, at eleverne 

opnår bedre faglige resultater, eller om der undervises elever med en særlig svag baggrund, 

eller at kommunen har så lavt et børnetal, at der ikke er mulighed for fuldt at udnytte 

eventuelle stordriftsfordele. I det omfang, at disse forklaringer har gyldighed, kan vi forene 

forskellene i kommunernes udgiftsniveauer med, at alle kommuner driver deres skolevæsen 

med den højeste grad af effektivitet. 

Det hænger sammen med, at disse forklaringer også er kendetegnet ved, at de kan forbindes 

med værdiskabelse. Det er en plausibel antagelse, at borgerne gerne vil betale mere for 

skoleydelsen, hvis kvaliteten er højere, så eleverne bliver løftet mere i faglig henseende, 

ligesom borgerne må betale mere for skoleydelsen, såfremt skolen overkommer større og 

omkostningsforbundne udfordringer.  

I det omfang forskellene mellem kommunerne ikke kan forenes med fuld økonomisk 

effektivitet, må vi søge efter andre typer af forklaringer. Her kan der være tale om at se på 

kommunens adgang til at skaffe sig indtægter, på den politiske sammensætning af 

kommunalbestyrelsen, på kommunens demografi samt på den konkrete skolepolitik i 

kommunen. 

Den statistiske model, som anvendes til at søge efter udgiftsforskelle, der er forbundet med 

fuld økonomisk effektivitet i alle kommuner, er beskrevet i figur 2. Til hver mulig forklaring 

er der knyttet en variabel, som kan antages at udtrykke den grundlæggende ide bag 

forklaringen. 

De tre hypoteser om udgiftsforskelle, der er forenelige med fuld effektivitet i alle kommuner, 

bliver behandlet mere indgående de følgende afsnit, hvorefter vi sammenfatter disse 

analyser. Det viser sig, at det kun er en mindre del af variationerne i kommunernes 

udgiftsniveauer, som lader sig forklare her. Derfor fortsætter vi bagefter undersøgelserne ved 

at søge efter, om vi kan udpege andre forklaringer, som kan tillægges en forklaringskraft. 
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Figur 2. Hypoteser om kvalitet eller produktionstekniske forklaringer på 
udgiftsforskelle mellem kommunerne 

Hypoteser om forklaringer på variationer i kommunernes udgifter til folkeskolen pr. elev 

H.1: Forskel i opgavens tyngde Beskrivelse Kilde 

Socioøkonomisk indeks 2008 og 2012 Måler kommunens relative 
udgiftsbehov i forhold til 
andre kommuner på basis af 
en række socioøkonomiske 
kriterier, der indgår med 
forskellig vægt i beregningen. 
Det er kriterier som f.eks. 
'Antal 20-59-årige uden 
beskæftigelse' og 'Antal 
psykiske patienter'. Det 
socioøkonomiske indeks er 
opgjort i procent. 

www.noegletal.dk 

H.2:Forskel i kvalitet af opgaveløsningen 

Undervisningseffekt 2007 og 2012 Forskellen mellem skolens 
faktiske karaktergennemsnit 
og det forventede 
karaktergennemsnit, hvor der 
er korrigeret for diverse 
sociale baggrundvariabler. 
Variablen er opgjort i procent 
og er det vejede gennemsnit 
af skolerne i hver kommune. 

CEPOS' beregninger 

H.3: Produktionsskala 

Antal 7-16-årige i kommunen 2008 og 
2012 

Antal 7-16-årige indbyggere i 
kommunen pr. 1/1. 

Statistikbanken, FOLK1 

 

H.1: Forskel i skoleopgavens tyngde udtrykkes i analysen ved det socioøkonomiske indeks, 

som indgår i Indenrigsministeriets kommunale nøgletal, og som anvendes som udtryk for 

udgiftsbehov i det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Indekset er udformet, så det 

karakteriserer den samlede befolkning i kommunen og ikke blot de skolesøgende 

aldersgrupper. Dette er valgt ud fra betragtningen, at det er de sociale strukturer i den 

samlede befolkning, som bedst udtrykker den baggrund, som de skolesøgende unge er 

kendetegnet ved.  

H.2: Kvalitet i opgaveløsningen er en vanskelig dimension at udtrykke kvantitativt, og der vil 

altid kunne gøres indvending i forhold til enhver måling med argumentet, at der også til 

kvalitet kan medtages flere eller andre momenter. I denne analyse tages udgangspunkt i 

karakterdata, således at karakterer antages at blive givet i forhold til, hvad der kan tillægges 
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skolen som formål. Idet elevers sociale baggrund er en afgørende forklaringsfaktor i forhold 

til det absolutte karakterniveau, anvendes frem for det umiddelbare karakterniveau den 

såkaldte undervisningseffekt. Denne effekt fremkommer som det umiddelbare 

karakterniveau målt i forhold til det karakterniveau, der må forventes ud fra elevernes sociale 

baggrund, jf. Christensen (2009).  

H.3: Produktionsskala udtrykkes her ved det samlede volumen i kommunens 

undervisningsvæsen. Denne volumen måles ved antallet af 7–16-årige i kommunen. Når der 

ses bort fra ø-kommunerne, råder alle kommuner over flere skoler, og de har hermed også 

selv et råderum for valg af skolestruktur og dermed for størrelse på den enkelte skole. Det 

mål for produktionsskala, som anvendes i analysen, udtrykker dermed kommunens 

potentiale for at producere i stor skala, men ikke den realiserede produktionsskala. Rent 

faktisk findes en positiv sammenhæng mellem kommunestørrelse og gennemsnitlig 

skolestørrelse, men skolestrukturen undergår en løbende forandring, hvor det er 

gennemgående, at små skoler nedlægges eller sammenlægges, således at den gennemsnitlige 

skolestørrelse er under øgning.  

En statistisk model kan udformes på forskellige måder, og de resultater, som fremkommer, er 

i sagens natur altid også et resultat af valget af statistisk model. Den her anvendte model er 

kendetegnet ved, at den er lineær, hvad der indebærer, at den eftersøger den bedste retlinede 

sammenhæng mellem forklarende og forklaret variabel. Det er altså den generelle forklaring, 

som modellen eftersøger. På den anden side anerkender modellen også, at det ikke 

nødvendigvis er lige nemt at løfte elever med svage socioøkonomiske forudsætninger og 

elever med stærke socioøkonomiske forudsætninger. Derfor indgår de socioøkonomiske 

forudsætninger også som en mulig selvstændig forklaring. Houlberg, Larsen og Rangvid 

(2013) har undersøgt denne problemstilling nærmere og fundet en vis sammenhæng mellem 

udgiftsniveau og undervisningseffekt specielt for elever med svag socioøkonomisk 

baggrund.   
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4. Opgavetyngde og udgiftsniveau på folkeskoleområdet 

Elevsammensætningen udtrykt ved elevernes sociale og socioøkonomiske baggrund varierer 

betydeligt fra kommune til kommune. Det kan bidrage til at forklare forskelle i udgiftsniveau 

ud fra argumentet, at der i nogle kommuner er grund til en mere intensiv indsats end i andre 

kommuner, såfremt kommunerne har samme mål for indlæring. 

 

Figur 3. Kommunens folkeskoleudgifter og socioøkonomisk indeks 2008 og 

2012. 2008-priser 

 

 

Det er ikke entydigt givet, hvorledes opgavetyngde på folkeskoleområdet skal måles. I figur 

3 anvendes det socioøkonomiske indeks, som beregnes i Indenrigsministeriets kommunale 

nøgletal, og som her udtrykker opgavetyngde i det hele taget i kommuner. Dette indeks 

anvendes som udtryk for opgavetyngde også specifikt i forhold til folkeskoleområdet. 

Betragtningen bag er, at det er de sociale strukturer i det hele taget i de unges lokale miljø, 

som præger de unge og er med til at udtrykke de unges forudsætninger. Det viser sig, at der 

fremkommer en positiv og stærkt signifikant sammenhæng mellem dette mål for 

opgavetyngde på folkeskoleområdet og kommunernes driftsudgifter per elev. De kommuner, 

som er kendetegnet ved relativt svage socioøkonomiske strukturer blandt borgerne, holder 
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altså også gennemgående et relativt højt udgiftsniveau. Et tilsvarende resultat er fundet i 

Behrens, Lange og Jensen (2010). Da det er kommunalbestyrelserne, som fordeler penge til 

de enkelte skoler, svarer dette til, at kommunalbestyrelserne gennemgående anvender sociale 

kriterier ved fordelingen af budgetter til kommunens skoler. 

Figur 3 viser imidlertid også, at relationen mellem udgifter per elev og socioøkonomisk 

styrke er kendetegnet ved en meget betydelig spredning mellem kommunerne. Nogle 

kommuner har eksempelvis en stærk socioøkonomisk struktur, men store udgifter per elev, 

mens det modsatte gør sig gældende i andre kommuner.  

Socioøkonomisk indeks og udgift per elev i 2012 er markeret i figuren for hver enkelt 

kommune. Med udgangspunkt i disse markeringer er tillige optegnet en tendenslinje, som 

markerer den bedst givne retlinede relation mellem socioøkonomi og udgiftsniveau. 

I figuren er også indtegnet den tendenslinje, som fremkommer ved gennemførelse af en 

identisk analyse for 2008. Også den sammenhæng, som tegner sig her, er stærkt signifikant. 

Vi har omregnet udgiftstallene for 2012 til 2008-priser, så hældningerne på de to 

tendenslinjer kan sammenlignes. 

Ved at sammenholde tendenslinjerne for henholdsvis 2008 og 2012 fås et indtryk af 

udviklingen i løbet af de fire år. For det første er tendenslinjen blevet stejlere. Et højt 

socioøkonomisk indeks svarende til svage socioøkonomiske strukturer giver altså anledning 

til et relativt højere udgiftsniveau i 2012 set i forhold til 2008. Svagere socioøkonomiske 

strukturer udløser relativt flere penge i 2012 end i 2008. 

For det andet ses, at de enkelte kommuners afvigelser fra tendenslinjen er blevet mindre i 

2012 end tilfældet var i 2008. I statistisk henseende udtrykkes det ved, at målet for 

tendenslinjens evne til at falde sammen med de enkelte kommuners positioner, R
2
, er øget fra 

2008 til 2012. Det indikerer, at kommunerne er blevet mere ensartede i forhold til at lade 

svage socioøkonomiske strukturer udløse større bevillinger per elev.  
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5. Undervisningseffekter og udgiftsniveau på folkeskole- 

området 

Målsætningen for folkeskolen sådan, som den er formuleret i folkeskoleloven, er særdeles 

bred og omfattende, og det er næppe muligt overhovedet at foretage en samlet opgørelse af, i 

hvilken grad de enkelte kommuners skolevæsener opfylder denne målsætning. Folketinget 

har imidlertid også i lovgivningen fastlagt, hvorledes resultatet af folkeskolens indsats skal 

opgøres; nemlig ved folkeskolens afgangsprøve. 

 

Figur 4. Kommunens folkeskoleudgifter og undervisningseffekt 2008 og 2012. 

2008-priser 

 

 

Med resultaterne fra afgangsprøverne som udgangspunkt anvendes undervisningseffekten i 

det følgende som et mål for, hvor gode resultater skolerne producerer, jfr. omtalen af dette 

mål i afsnit 3.  Elevkarakterer ved 9. klasses afgangsprøver korrigeres for forskelle i 

elevsammensætning og andre udefra kommende faktorer, som kan påvirke 

karaktergennemsnittet. Undervisningseffekten fremkommer da som forskellen mellem de 
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faktisk opnåede resultater og de resultater, som måtte forventes ud fra de gennemsnitlige 

præstationer for landet som helhed, når der tillige korrigeres for elevmassens og andre 

udgiftsforklarende faktorers afvigelse fra det landsgennemsnitlige.  

Udgangsantagelsen vil være, at de kommuner, som har høje skoleudgifter i forhold til 

opgavetyngden, også opnår særlig høje undervisningseffekter. Denne sammenhæng er søgt 

efterprøvet i figur 4.  

Regressionerne i figur 4 viser sig ikke at bekræfte antagelsen om en positiv sammenhæng 

mellem kommunernes udgifter til folkeskolen pr. elev korrigeret for opgavetyngde i 

kommunerne og kommunernes opnåede undervisningseffekter. Der findes derimod såvel for 

2008 som for 2012 en negativ sammenhæng, men denne sammenhæng har en svag 

forklaringskraft (udtrykt ved en lav R
2
 værdi). Der findes således ingen klar og systematisk 

sammenhæng mellem økonomiske ressourcer og skolepræstationer eller skolekvalitet i faglig 

henseende.   
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6. Produktionsskala og udgiftsniveau på folkeskoleområdet 

Alle kommuner bortset fra ø-kommunerne har så stort et befolkningsunderlag, at der drives 

flere skoler indenfor kommunegrænsen. Hermed har kommunerne også et frirum til at træffe 

egne beslutninger om skolestruktur og skala for produktionen af skoleydelser. Der er 

imidlertid en tendens til, at der gælder en positiv sammenhæng mellem kommuners 

indbyggertal og skolestørrelse. En nærliggende forklaring er, at skolestørrelsen ikke alene 

fastlægges ud fra produktionsbetragtninger, men at der også tages hensyn til 

befolkningstæthed og afstande til skolen. På den anden side ses i disse år væsentlige 

forandringer i skolestruktur, idet mange små skoler forsvinder ved nedlæggelse eller 

sammenlægning. Der må altså virke kræfter, som trækker i retning af produktion af 

skoleydelser i større skala.  

I figur 5 er undersøgt sammenhængen mellem skoleudgifter per elev og 

befolkningsunderlag, som i analysen er udtrykt ved antal 7–16-årige i kommunen. 

 

Figur 5. Kommunens folkeskoleudgifter og antal 7-16-årige 2008 og 2012.  

2008-priser  
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Regressionsanalysen i figur 5 viser en lille negativ sammenhæng mellem skoleudgifter per 

elev og befolkningsunderlag i kommunen. Sammenhængen er imidlertid meget svag i 

statistisk henseende. Det gælder såvel for 2008 som for 2012. Stordriftsfordele synes altså 

ikke at spille nogen egentlig betydende rolle.  
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7. Benchmarking af kommunernes folkeskolevæsener 

De tre mulige forklaringer på, at forskelle i udgiftsniveauer mellem kommunerne kan være 

forenelige med, at alle kommuner driver deres skolevæsener med den højeste grad af 

effektivitet, bliver testet i en samlet statistisk analyse i tabel 2.  

 

Tabel 2. De effektive forklaringers forklaringsevne 2008 og 2012.  
Regressionsanalyse ud fra bruttodriftsudgifter pr. elev opgjort i 2008-priser  
  2008 2012 

  Koefficient St.afv. t p Koefficient St.afv. t p 

Socioøkonomisk indeks 15.855,4 2.782,9 5,70 0,00 22.657,2 3.128,2 7,24 0,00 

Undervisningseffekt -2.684,9 4.393,1 -0,61 0,54 2.469,5 4.401,5 0,56 0,57 

Antal 7-16-årige -0,3 0,1 -2,48 0,01 -0,3 0,1 -2,62 0,01 

Konstant 46.226,0 2.605,1 17,74 0,00 37.816,9 2.868,9 13,18 0,00 

2008: R2=0,3336, antal observationer: 97. 2012: R2=0,4215, antal observationer: 97. Læsø udeladt pga. manglende 
undervisningseffekt. 

 

Tabellen udgør en samlet opsummering af analyserne i afsnittene 4–6. Kommunernes 

udgiftsniveau er gennemgående højere jo svagere socioøkonomiske strukturer, som findes i 

kommunen, og tillige vises i denne samlede undersøgelse en svag tendens til 

stordriftsfordele. Derimod er der ingen sammenhæng mellem kommunernes udgiftsniveau 

og kvaliteten af skolerne udtrykt ved evnen til at løfte eleverne i faglig henseende. Resultatet 

er stærkt insignifikant. 

Alt i alt finder den statistisk analyse, at 42 procent af forskellene i udgiftsniveau i 2012 kan 

forklares ved de faktorer, som vi her finder forenelige med fuld økonomisk effektivitet i alle 

kommuner. Tilsvarende kunne en identisk statistisk model i 2008 forklare 33 procent af 

forskellene i kommunernes udgiftsniveau. Det er således en faldende andel af forskellene, 

som må finde andre forklaringer. Det hænger primært sammen med, at kommunernes 

udgiftsniveau i stigende grad og mere systematisk er kommet til at bero på de 

socioøkonomiske vilkår i kommunen. Kommunerne ”belønner” i stigende omfang svage 

socioøkonomiske strukturer, men ikke gode præstationer i skolerne. 

De fundne statistiske mål for forklaringsevne i tabel 2 er i tabel 3 omregnet til landstotaler 

for udgifter til folkeskolen.  
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Tabel 3. Besparelsespotentiale i den danske folkeskole, 2008 og 2012, 2012-
priser 
Millioner kroner 2008 2012 
 

Bruttodriftsudgifter 
 

 
36.786 

 
34.139 

 

Besparelsespotentiale såfremt alle kommuner opnår dens undervisningskvalitet med den laveste 
udgift, som denne kvalitet nås med af nogen kommune, og hvis alle kommuner tager højde for elever 
med svage forudsætninger og for inoptimal størrelse på skolevæsenet med udgifter svarende 
kommunen, der imødegår tilsvarende udfordringer med de laveste udgifter nået af nogen kommune 
 

A. Hvis alle kommuner holder 
udgifter som den mest 
udgiftseffektive kommune 

  
7.520  

  
7.963  

B. Hvis alle kommuner holder 
udgifter som gennemsnittet af 
de fem mest udgiftseffektive 
kommuner 

  
6.198  

  
6.832  

 

Omregningen er foretaget på den måde, at det er opgjort, hvor stor en udgiftsreduktion i 

kommunernes udgifter til folkeskolen, som kan opnås, såfremt alle kommuner opnår 

kommunens undervisningskvalitet med den laveste udgift, som denne kvalitet nås med af 

nogen kommune, og hvis alle kommuner tager højde for elever med svage forudsætninger og 

for inoptimal størrelse på skolevæsenet med udgifter svarende kommunen, der imødegår 

tilsvarende udfordringer med de laveste udgifter nået af nogen kommune. For at sikre, at det 

fremkomne resultat er rimeligt robust over for særlige forhold i en enkelt kommune, er tillige 

opgjort, hvor stor en udgiftsreduktion, som kan opnås, såfremt alle kommuner lægger deres 

udgiftsniveau på samme niveau som gennemsnittet af de fem mest økonomiske kommuner. 

Resultaterne i tabel 2 er bemærkelsesværdige i flere henseender: 

For det første er det et meget stort besparelsespotentiale, som fremkommer i benchmarking 

analysen. Der er altså meget stor forskel på, hvor meget læring, kommunerne formår at få ud 

af de penge, som de anvender på folkeskolen. For 2012 er beregnet, at 8 milliarder kroner ud 

af samlede opgjorte folkeskoleudgifter på 34 milliarder kroner kunne spares uden 

konsekvenser for skolens præstationer, såfremt alle kommunale skolevæsener gjorde det lige 

så godt som den mest udgiftseffektive kommune. Resultatet viser sig yderligere at være 

ganske robust over for valget af den mest effektive kommune som udgangspunkt for 

benchmarkingen. Set i forhold til de beløb, som er i diskussion i forhold til indkøring af den 

nye folkeskolereform, så er effektiviseringspotentialet i folkeskolen altså særdeles stort, 
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selvom det er en ekstrem tanke, at samtlige kommuner skal bringes til at præstere 

fuldstændig lige så godt som den allerbedste kommune. Wittrup m.fl. (2013) udførte en 

benchmarking-analyse for Produktivitetskommissionen. Her findes med en anden metode, 

hvor kommuner grupperes, forinden der foretages sammenligninger, et 

produktivitetspotentiale på omkring 5 milliarder kroner.  

For det andet er det bemærkelsesværdigt, at effektiviseringspotentialet i folkeskolen er 

vokset med omkring en halv milliard kroner fra 2008 til 2012. Dette uanset om potentialet 

beregnes i forhold til den mest omkostningseffektive kommune eller til gennemsnittet af de 

fem mest omkostningseffektive kommuner. Med det fokus, som der har været på 

folkeskolens økonomi og på problemer med at finansiere den nye folkeskolereform, er det 

forunderligt, at den økonomiske ineffektivitet er vokset. 

I figur 6 er der givet en grafisk fremstilling af effektivitetsproblemet. Figuren gentager 

billedet af forskelle i udgiftsniveau mellem kommunerne fra figur 1, men ydermere er tilføjet 

en profil, som viser forskellene i udgifter korrigeret for forskelle i kvalitet, socioøkonomisk 

tyngde af elevmasse samt forskelle i mulighed for at opnå stordriftsfordele. Det ses, at 

kvalitet og produktionstekniske omstændigheder kun forklarer en mindre del af de samlede 

udgiftsforskelle mellem kommunerne. 
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8. Den udvidede forklaring  

Som det er påvist i forbindelse med tabel 2, så er det den mindste del af forskellene i 

kommunernes udgiftsniveau til folkeskolen, som kan forklares med de forklaringer, der er 

forenelige med, at alle skolevæsener fungerer fuldt effektivt i økonomisk henseende. Altså 

som kan forklares ved forskelle i socioøkonomisk elevtyngde, undervisningskvalitet eller 

mulighed for opnåelse af stordriftsfordele. Den del af forskellene i udgiftsniveau, som ikke 

lader sig forklare ved hjælp af disse forklaringer, bliver undersøgt nærmere i dette afsnit. 

Den statistiske undersøgelse efterprøver en række hypoteser, som er oplistet i figur 6. 

 

Figur 6. Driftsudgifterne pr. elev til folkeskole i de enkelte kommuner 2012. 

Ukorrigeret samt korrigeret for forskelle i kvalitet, socioøkonomisk tyngde af 

elevmasse samt forskelle i mulighed for at opnå stordriftsforskelle.  

2012-priser 
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Figur 7. Supplerende hypoteser om forklaringer af kommunernes udgifter pr. 
elev på folkeskoleområdet 

Hypoteser om ændringer i 
besparelsespotentiale i kommunerne Beskrivelse Kilde 

H.1: Kommunalpolitik 

H.1.1: Andel kvinder i 
kommunalbestyrelsen 2007 og 2009 

Variablen er opgjort i procent. www.noegletal.dk 

H.1.2: Borgmester fra Venstre eller 
Konservative 2006 og 2010 

Dummyvariabel. Antager værdien 1, 
hvis borgmesteren er fra V eller K, 
ellers 0. 

www.noegletal.dk 

H.1.3: Kommunalbestyrelsens 
fragmentering 2006 og 2010 

Herfindahl-indeks der angiver, hvor 
fragmenteret kommunalbestyrelsen 
er. En høj værdi angiver få partier 
og/eller ulige fordeling af mandater 
mellem partierne, mens en lav værdi 
angiver mange partier og/eller en lige 
fordeling af mandaterne. 

www.statistikbanken.dk 
VALGK1 

H.2: Borgernes økonomiske muligheder 

H.2.1: Beskatningsgrundlag pr. 
indbygger 2008 og 2012 

Variablen er opgjort i kr. www.noegletal.dk 

H.3: Demografi 

H.3.1: Andel 7-16-årige 2008 og 2012 Variablen er opgjort i procent. www.noegletal.dk 

H.3.2: Andel af indbyggerne med en 
videregående uddannelse 2008 og 2012 

Variablen er opgjort i procent. www.noegletal.dk 

H.4: Kommunens økonomi 

H.4.1: Udskrivningsprocent 2008 og 
2012 

Variablen er opgjort i procent. www.noegletal.dk 

H.4.2: Nettoindtægter fra udligning og 
særtilskud pr. indbygger 2008 og 2012 

Variablen er opgjort i kroner. www.noegletal.dk 

H.5: Skolepolitik 

H.5.1: Gennemsnitlig skolestørrelse 
2008 og 2012 

Gennemsnitligt antal elever i skolerne 
i kommunen. 

Undervisnings-
ministeriet 

H.5.2: Antal skoler Antal skoler i kommunen i 2008 og 
2012. 

Undervisnings-
ministeriet 

 

H.1: De politiske magtforhold i kommunen kunne tænkes at være afgørende for 

udgiftsniveauet set i forhold til, hvor stor opgavetyngden er, og hvor store 

undervisningseffekter, som opnås. Såfremt denne hypotese findes at have forklaringskraft, 

vil det indebære, at nogle politiske magtforhold vil være mere orienterede imod at afholde 

store skoleudgifter i forhold til opgavetyngde og i forhold til hvor store 

undervisningsresultater, som opnås i forhold til andre politiske magtkonstellationer. Der 

anvendes i analysen fire forskellige udtryk for de politiske magtforhold med henblik på at 

opnå større sikkerhed for, at eventuelle systematiske mønstre også fanges op. Der ses således 
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på, om det spiller nogen rolle hvorvidt kommunalbestyrelsen er domineret af 

socialdemokratiske politikere eller af borgerlige politikere. Hypotesen kan være, at partier til 

venstre for midten vil være mere tilbøjelige til at anvende penge på folkeskoler end partier til 

højre for midten. En anden hypotese, som afprøves, er, at det er af betydning, hvor 

fragmenteret kommunalbestyrelsen er. Det er muligt at særligt fragmenteret 

kommunalbestyrelser vil have vanskeligt ved at holde udgiftsniveauet nede. Ligeledes 

undersøges hypotesen, at udgiftsniveauet er større jo mere dominerende blandt vælgerne i 

kommunen, de offentligt ansatte og modtagerne af overførselsindkomster er 

(velfærdskoalitionen).  

H.2: Beskatningsgrundlaget i kommunen per indbygger udtrykker velstandsniveauet blandt 

kommunens indbyggere, og hypotesen er, at jo mere velstående borgerne er i en kommune, 

jo mere vil de være orienterede imod at acceptere store skoleudgifter, uanset om 

skoleopgaven ikke er så tung, og selv om der ikke forventes at fremkomme specielt stærke 

undervisningseffekter. I meget velhavende kommuner findes eksempelvis skoler med egen 

svømmehal, hvad der er ganske bekosteligt at drive.  

H.3: Borgernes præferencer kan som en hypotese tillægge skoleundervisning særlig værdi, 

således at nogle borgere, uanset indkomst, vil være mere motiverede for at acceptere høje 

skoleudgifter end andre borgere. Præferencer er vanskelige at måle direkte. I analysen 

afprøves hypotesen, at borgere i aldersgruppen, hvor man typisk er forældre til skolesøgende 

børn, og borgere med en videregående uddannelse, vil være særligt motiverede for at 

acceptere høje skoleudgifter.  

H.4: Kommunens beskatningsniveau er et udtryk for kommunens evne til at skaffe sig 

indtægter ved at få borgerne til at acceptere skatter. Hypotesen går ud på, at kommuner, som 

i særlig grad evner at holde et højt skatteniveau, måske fordi skatten i kommunen historisk 

har ligget på et højt niveau, også i særlig grad holder et højt udgiftsniveau på 

folkeskoleområdet, uanset om opgavetyngden ikke er så stor, og uanset at der ikke 

fremkaldes særlig høje undervisningseffekter.    

H.5: Den lokale skolepolitik er afgørende for den konkrete ramme omkring 

skoleundervisningen i kommunen. Skolepolitikken fastlægger ikke mindst skolestrukturen 

lokalt, og herved bestemmes skolestørrelsen, hvad der har betydning for skolernes 

muligheder for at gennemføre arbejdsdeling i lærerkorpset. Det har igen nærliggende 

betydning for, i hvor stort et omfang det er muligt at organisere undervisningen, så lærerne 

kan samle sig om at undervise i fag, hvor de har opnået linjefagskompetence. 

De mulige supplerende forklaringer, som der her bliver søgt efter, har det til fælles, at de alle 

vedrører skolernes forhold til omgivelserne i økonomisk og politisk henseende. Det er meget 

muligt, at der også kan findes forklaringer i skolernes indretning, ledelse og måde at arbejde 
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på. I Winter (2013) bliver sådanne skoleinterne forhold underkastet en analyse, og her 

påvises også en række skoleinterne forhold, som betydende i forhold til skolernes resultater. 

Denne indfaldsvinkel bliver imidlertid ikke forfulgt nærmere i den nærværende analyse, som 

snarere rejser spørgsmålet om, hvorvidt skolerne får tilstrækkeligt udbytte af budgettet, end 

hvad der skal til, for at skolerne får bedre udbytte af budgettet. 

 

Tabel 4. De supplerende forklaringers forklaringsevne 2008 og 2012.  
Regressionsanalyse ud fra udgifter opgjort i 2008-priser 
  2008 2012 

  Koefficient St.afv. t p Koefficient St.afv. t p 

H.1.1: Andel kvinder i 
kommunalbestyrelsen 

109,1 76,94 1,42 0,16 -51,88 83,97 -0,62 0,53 

H.1.2: Borgmester fra V 
eller K 

2.240,7 1.307,07 1,71 0,09 2.186,52 1.362,75 1,60 0,11 

H.1.3: 
Kommunalbestyrelsens 
fragmentering 

-52,5 108,45 -0,48 0,62 -48,40 118,10 -0,41 0,68 

H.2.1: 
Beskatningsgrundlag 

0, 1 0,07 1,32 0,19 0,1 0,07 1,10 0,27 

H.3.1: Andel 33-50-årige 
1.065,93 30.719,73 0,03 0,97 2.113,9 1.003,21 2,11 0,04 

H.3.2: Andel indbyggere 
med en videregående 
uddannelse 

39.093,04 24.749,57 1,58 0,11 38.531,940 25.863,02 1,49 0,14 

H.4.1: 
Udskrivningsprocent 

1.820,62 854,53 2,13 0,03 1.860,457 915,89 2,03 0,04 

H.4.2: Nettoindtægter 
fra udligningsordningen 

0,48 0,24 2,04 0,04 0,319 0,18 1,77 0,08 

H.5.1: Gennemsnitlig 
skolestørrelse 

-1,44 7,65 -0,19 0,85 3,959 5,60 0,71 0,48 

H.5.2: Antal skoler 
-5,51 72,51 -0,08 0,94 55,534 90,32 0,61 0,54 

Konstant 
-72.069,32 27.440,44 -2,63 0,01 -71.600,250 29.491,98 -2,43 0,02 
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9. Udviklingen siden 2008 

På trods af, at fremlæggelsen af en benchmarking-analyse for 2008 ideelt burde få som 

konsekvens, at de mindst effektive kommuner i særlig grad giver sig til at rette op på 

effektiviteten, så at en fornyet benchmarking fire år senere kunne forventes at finde et 

reduceret effektiviseringspotentiale, så er der sket det modsatte. Trods en afdæmpet samlet 

udgiftsudvikling i folkeskoleudgifterne er effektiviseringspotentialet i den fornyede 

benchmarking-analyse vokset fra omkring 7 milliarder kroner til omkring 8 milliarder 

kroner, når potentialet opgøres på de præmisser, som er anvendt i denne analyse. Selve 

potentialets absolutte størrelse er, som det er fremgået i det foregående, følsom over for den 

anvendte metode i benchmarkingen. Derimod er det et meget robust resultat, at potentialet er 

vokset og ikke reduceret siden 2008. 

I dette afsnit bliver det undersøgt, hvad der kendetegner de kommuner, hvor 

effektiviseringspotentialet i skolevæsenet har udviklet sig særligt i retning af øget potentiale 

eller relativt højere grad af ineffektivitet.  

De hypoteser, som bliver afprøvet i det følgende, er oplistet i figur 6. Resultaterne af den 

statistiske undersøgelse fremgår i første omgang af tabel 5. En del af de afprøvede hypoteser 

viser sig imidlertid ikke at kunne understøttes af undersøgelsen (Vi vælger at forkaste 

hypoteser med p-værdier højere end 0,05). Tilbage finder vi tre forklaringer med en 

signifikant forklaringskraft. De fremgår af tabel 6. 
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Figur 8. Modelbeskrivelse: Hypoteser om forklaringer på ændringer i 
besparelsespotentiale fra 2008 til 2012 i kommunerne 
  
 
Forklaret variabel: %-vis ændring i faste priser i besparelsespotentiale  
   

Hypoteser om ændringer i besparelsespotentiale i kommunerne Kilde 

H.1: Kommunal økonomi   

H.1.1: Udskrivningsprocent 2012 www.noegletal.dk 

H.1.2: Ændring i udskrivningsprocent 2008-2012 www.noegletal.dk 

H.1.3: Serviceniveau 2012 www.noegletal.dk 

H.1.4: Ændring i serviceniveau 2008-2012 www.noegletal.dk 

H.1.5: Beskatningsgrundlag 2012 www.noegletal.dk 

H.1.6: Ændring i beskatningsgrundlag 2008-2012 www.noegletal.dk 

H.1.7: Ændring i nettoindtægter fra udligning og særtilskud 2008-2012 www.noegletal.dk 

H.2: Kommunalpolitik   

H.2.1: Andel kvinder i kommunalbestyrelsen 2009 www.noegletal.dk 

H.2.2: Borgmester fra V eller K 2010 www.noegletal.dk 

H.2.3: Kommunalbestyrelsens fragmentering 2010 www.kmdvalg.dk 

H.3: Demografi   

H.3.1: Andel 7-16-årige 2012 www.noegletal.dk 

H.3.2: Relativ ændring i 7-16-årige 2008-2012   

H.3.3: Andel 33-50-årige 2012 www.noegletal.dk 

H.3.4: Relativ ændring i indbyggertal 2008-2012 www.noegletal.dk 

H.4: Skolepolitik   

H.4.1: Gennemsnitlig skolestørrelse 2012 Undervisningsministeriet 

H.4.2: Relativ ændring i antal skoler 2008-2012 Undervisningsministeriet 

H.4.3: Besparelsespotentiale pr. elev i 2008 CEPOS' beregninger 
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Tabel 5. Forklaringsevnen for de undersøgte forklaringer på ændringen i 
besparelsespotentiale pr. elev fra 2008 til 2012. 2008-priser   

  Koefficient St.afvigelse 
t-
værdi 

p-
værdi 

H.1: Kommunal økonomi         

H.1.1: Udskrivningsprocent 2012 
-898,7 963,5 -0,93 0,35 

H.1.2: Ændring i udskrivningsprocent 2008-2012 1.960,5 1.883,4 1,04 0,30 

H.1.3: Serviceniveau 2012 19.639,0 19.170,2 1,02 0,31 

H.1.4: Ændring i serviceniveau 2008-2012 -15.178,7 19.461,7 -0,78 0,43 

H.1.5: Beskatningsgrundlag 2012 -0,0 0,0 -0,93 0,35 

H.1.6: Ændring i beskatningsgrundlag 2008-2012 0,0 0,2 0,18 0,86 

H.1.7: Ændring i nettoindtægter fra udligning og særtilskud 
2008-2012 

-0,4 0,4 -0,87 0,38 

H.2: Kommunalpolitik         

H.2.1: Andel kvinder i kommunalbestyrelsen 2012 52,3 76,2 0,69 0,49 

H.2.2: Borgmester fra V eller K 2012 720,3 1.069,9 0,67 0,50 

H.2.3: Kommunalbestyrelsens fragmentering 2012 29,4 98,4 0,30 0,76 

H.3: Demografi         

H.3.1: Andel 7-16-årige 2012 -9.388,2 31.824,8 -0,29 0,77 

H.3.2: Ændring i 7-16-årige 9.925,3 31.683,7 0,31 0,76 

H.3.3: Relativ ændring i indbyggertal 2008-2012 -266,9 304,8 -0,88 0,38 

H.4: Skolepolitik         

H.4.1: Gennemsnitlig skolestørrelse 2012 -2,6 5,2 -0,50 0,62 

H.4.2: Relativ ændring i antal skoler 2008-2012 0,3 36,7 0,01 0,99 

H.4.3: Besparelsespotentiale pr. elev i 2008 -0,3 0,1 -3,20 0,00 

Konstant 11.047,9 23.604,5 0,47 0,64 

R2=0,2323. Antal observationer: 97*          

*Læsø udeladt pga. manglende UE         
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Tabel 6. Forklaringsevnen for de gyldige forklaringer på ændringen i 
besparelsespotentiale pr. elev fra 2008 til 2012. 2008-priser   
  Koefficient Standardfejl t-værdi p-værdi 

Kommunal økonomi         

Ændring i beskatningsgrundlag 2008-2012 0,24 0,10 2,42 0,017 

Skolepolitik         

Besparelsespotentiale pr. elev 2008 -0,29 0,08 -3,80 0,000 

Konstant -507,93 497,92 -1,02 0,310 

R2=0,1721. Antal observationer: 97*         

*Læsø udeladt pga. manglende UE         

 

Ikke overraskende viser det sig, at størrelsen på besparelsespotentialet i 2008 bidrager til at 

forklare udviklingen i besparelsespotentiale fra 2008 til 2012 (p-værdien her er under 

insignifikans-grænsen på 0,05). Jo større besparelsespotentiale i 2008, jo større reduktion af 

besparelsespotentiale frem til 2012. Ligeledes findes, at kommuner med højt serviceniveau i 

almindelighed også har et stort besparelsespotentiale. Heller ikke dette resultat er 

overraskende. 

Det er mere bemærkelsesværdigt, at der findes en systematisk og signifikant sammenhæng 

mellem udviklingen i antallet af børn og unge i skolesøgende alder og udviklingen i 

besparelsespotentiale. I kommuner med tilbagegang eller svag udvikling i antallet af 7–16-

årige er besparelsespotentialet øget særlig kraftigt. 

På den baggrund er det relevant at se nærmere på, hvad der i øvrigt kendetegner de 

kommuner, som er præget af tilbagegang i antallet af børn og unge.  
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Tabel 7. Korrelationer mellem regressorerne 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

(1) Udskrivningspct. '12 1                               

(2) Ændring i 
udskrivningspct. 0

,3
0

 

1                             

(3) Serviceniveau '12 
0

,3
3

 

-0
,0

4
 

1                           

(4) Ændring i service-
niveau 0

,1
9

 

0
,1

8 

0
,1

7 

1
                         

(5) Beskatnings-grundlag 
'12 -0

,5
7

 

-0
,2

3
 

0
,1

1
 

-0
,4

6
 

1                       

(6) Ændring i 
beskatningsgrundlag 0

,4
6

 

0
,0

5
 

0
,4

1
 

0
,5

8
 

-0
,4

5
 

1
                     

(7) Ændring i 
Indtægter fra udligning 0

,1
4

 

-0
,0

2 

-0
,3

8
 

0
,0

1 

-0
,3

5 

-0
,1

2
 

1
                   

(8) Andel kvinder i 
kommunalbestyrelsen '09 -0

,3
1

 

-0
,3

3
 

0
,0

9
 

-0
,3

7
 

0
,5

6
 

-0
,2

3
 

-0
,1

6
 

1                 

(9) Borgmester fra V eller 
K '10 -0

,2
0

 

-0
,1

0
 

-0
,0

9
 

-0
,0

7 

0
,1

9
 

-0
,1

4
 

0
,0

3 

0
,0

3
 

1
               

(10) Kommunal-
bestyrelsens fragment-
ering '10 

-0
,0

5
 

0
,0

6
 

-0
,0

8
 

0
,1

2
 

-0
,1

2
 

-0
,0

6
 

0
,1

6 

-0
,1

6
 

-0
,0

0
 

1             

(11) Andel 7-16-årige '12 

0
,0

9
 

-0
,0

8 

0
,4

5
 

0
,2

8
 

-0
,0

3 

0
,3

8
 

-0
,2

0
 

-0
,1

9
 

0
,2

0
 

-0
,0

1 

1
           

(12) Ændring i andel 7-16-
årige 0

,0
9

 

-0
,0

9 

0
,4

5 

0
,2

9
 

-0
,0

4 

0
,3

9
 

-0
,1

9
 

-0
,1

9 

0
,2

0
 

-0
,0

1 

1
,0

0
 

1
         

(13) Ændring i 
indbyggertal -0

,4
3

 

-0
,1

7 

-0
,1

3 

-0
,5

4
 

0
,3

8
 

-0
,7

1 

-0
,1

1 

0
,3

3
 

0
,0

5 

0
,1

2 

-0
,1

3 

-0
,1

3
 

1
       

(14) Gennemsnitlig 
skolestørrelse '12 -0

,4
3 

-0
,1

6 

0
,0

8
 

-0
,3

4
 

0
,5

3
 

-0
,3

5
 

-0
,2

7
 

0
,2

7
 

-0
,1

1
 

0
,0

2
 

-0
,2

2
 

-0
,2

3 

0
,4

5
 

1     
(15) Antal skoler i 
kommunen '12 -0

,1
4

 

-0
,0

8
 

-0
,3

1
 

0
,0

8
 

-0
,2

3 

-0
,1

3
 

0
,1

6 

0
,0

7
 

-0
,0

7 

0
,0

1
 

-0
,3

0
 

-0
,2

9
 

0
,2

0 

-0
,2

2
 

1   

(16) Besparelses-
potentiale '08 0

,0
8 

-0
,0

9
 

0
,3

4 

-0
,2

3 

0
,1

6
 

0
,0

4
 

-0
,1

1 

-0
,0

3
 

0
,1

2
 

-0
,0

8
 

0
,2

4
 

0
,2

4
 

0
,1

4
 

0
,1

7
 

-0
,1

1 

1 
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Sådan som de forklarende variable i den statistiske model er udvalgt, kan det ikke udelukkes, 

at de er indbyrdes sammenhængende. Graden af indbyrdes sammenhæng er målt i tabel 7. 

Den er en almindelig konvention, at korrelationskoefficienter større end 0,30 er udtryk for, at 

der gælder en betydende indbyrdes korrelation. 

Det fremgår af tabel 7, at udviklingen i antallet af børn og unge er tydeligt sammenhængende 

med en række andre karakteristika. Kommunerne med en svag udvikling i antallet af børn og 

unge har gennemgående et lavt beskatningsgrundlag og tillige en svag udvikling i 

beskatningsgrundlaget regnet per indbygger. Der er her ikke mindst tale om kommuner i 

landets periferi.   

Figur 9. Sammenhængen mellem vækst i udgifter (faste priser) pr. 7-16 årig 

og befolkningsvæksten af 7-16 årige i kommunerne fra 2007-2012 

 

 

Problematikken er også illustreret i figur 7. Jo svagere udvikling i antallet af 7-16 årige, jo 

stærkere er udgifterne per elev i folkeskolen vokset siden kommunalreformen i 2007. 

Kommuner i befolkningsmæssig stagnation ser altså ud til at have vanskeligt ved at tilpasse 

deres serviceproduktion til den faldende efterspørgsel. I stedet øges enhedsomkostningerne, 

hvad der i den almindelige kommunestatistik registreres som øget serviceniveau, men lige så 

vel kan karakteriseres som øget ineffektivitet. 

y = -0,7759x - 5,6987 
R² = 0,2057 
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Bilagstabeller  

 

 

  

Bilagstabel 1.1. Besparelsespotentiale i den enkelte kommune 

Kommune 

Brutto-
drifts-
udgifter pr. 
elev 2012, 
2012-priser 

Besparelses-
potentiale 
2012, hvis 
kommunen 
gør som den 
mest 
effektive 
kommune, 
2012-priser 

Besparelse pr. 
elev, hvis 
kommunen 
gør som 
gennem-
snittet af de 5 
mest effektive 
kommuner 
2012, 2012-
priser 

Ændring i 
brutto-
drifts-
udgifter pr. 
elev 2008-
2012, 
2012-priser 

Ændring i 
besparelses-
potentiale 
2008-2012, hvis 
kommunen gør 
som den mest 
effektive 
kommune, 
2012-priser 

Elev-
bestand 
2012 

Ændring 
i elev-
bestand 
2008-
2012 i 
procent 

Albertslund 79.373 19.623 17.042 2.293 7.042 3.257 -0,03 

Allerød 67.920 28.404 26.697 -2.336 3.491 3.625 -0,88 

Assens 60.823 13.314 11.262 -4.795 -1.747 4.564 -6,70 

Ballerup 66.259 14.117 11.865 -6.865 -3.790 5.729 1,61 

Billund 56.004 8.960 6.928 -4.172 -892 3.333 -6,95 

Bornholms 63.570 12.107 9.884 2.732 8.222 3.507 -15,13 

Brøndby 81.009 20.225 17.599 462 1.873 3.053 -14,65 

Brønderslev 49.915 3.621 1.621 -10.439 -6.620 4.428 2,24 

Dragør 49.051 6.988 5.171 -2.989 1.913 1.822 3,76 

Egedal 56.273 17.551 15.879 -11.080 -4.608 6.183 5,08 

Esbjerg 67.475 18.188 16.059 2.711 5.890 12.656 -6,41 

Fanø 70.867 25.598 23.642 -1.869 4.026 339 -2,59 

Favrskov 55.473 14.091 12.303 -779 3.947 6.535 -0,91 

Faxe 51.697 5.198 3.190 -10.374 -4.344 3.904 -7,36 

Fredensborg 66.793 19.463 17.419 -5.720 -1.292 4.298 -3,02 

Fredericia 54.204 3.839 1.663 -3.624 -172 5.644 0,25 

Frederiksberg 58.181 10.287 8.218 -6.031 -2.085 6.628 15,98 

Frederikshavn 59.074 9.662 7.528 -1.958 1.694 5.925 -12,64 

Frederikssund 61.482 18.017 16.139 -4.525 1.707 4.890 -3,82 

Furesø 55.617 10.953 9.024 -473 4.025 4.948 -3,21 
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Bilagstabel 1.2. Besparelsespotentiale i den enkelte kommune 

Kommune 

Brutto-
drifts-
udgifter pr. 
elev 2012, 
2012-priser 

Besparelses-
potentiale 
2012, hvis 
kommunen 
gør som den 
mest 
effektive 
kommune, 
2012-priser 

Besparelse pr. 
elev, hvis 
kommunen 
gør som 
gennem-
snittet af de 5 
mest effektive 
kommuner 
2012, 2012-
priser 

Ændring i 
brutto-
drifts-
udgifter pr. 
elev 2008-
2012, 2012-
priser 

Ændring i 
besparelses-
potentiale 
2008-2012, hvis 
kommunen gør 
som den mest 
effektive 
kommune, 
2012-priser 

Elev-
bestand 
2012 

Ændring 
i elev-
bestand 
2008-
2012 i 
procent 

Faaborg-Midtfyn 65.736 20.273 18.309 -3.850 104 4.321 -9,43 

Gentofte 48.708 6.125 4.285 -3.349 507 7.404 2,93 

Gladsaxe 73.109 23.788 21.657 -11.287 -8.046 6.222 -2,99 

Glostrup 64.225 12.240 9.994 -5.471 -2.408 2.168 7,27 

Greve 55.179 9.580 7.611 -9.517 -5.435 5.851 -4,35 

Gribskov 73.830 29.211 27.284 13.102 15.301 3.599 -7,81 

Guldborgsund 67.282 16.665 14.479 -1.506 7.280 5.718 -7,36 

Haderslev 59.949 11.169 9.062 -5.640 -2.307 5.579 -9,42 

Halsnæs 67.187 18.402 16.295 -1.597 10.074 3.299 -4,21 

Hedensted 62.712 19.683 17.824 -3.747 1.117 5.833 -1,27 

Helsingør 63.838 14.218 12.074 -1.191 2.187 7.366 -0,61 

Herlev 67.137 13.030 10.693 1.746 6.038 2.633 -1,05 

Herning 59.667 14.569 12.621 1.999 5.549 10.004 -1,34 

Hillerød 63.451 20.284 18.419 -4.131 533 5.775 1,42 

Hjørring 58.084 10.358 8.296 2.919 6.301 7.148 -12,32 

Holbæk 66.022 18.986 16.954 5.157 8.764 6.748 -4,65 

Holstebro 58.004 12.469 10.502 849 4.574 5.774 -11,39 

Horsens 67.325 19.473 17.406 -1.403 10.264 8.935 3,81 

Hvidovre 60.367 9.284 7.078 -6.733 -2.074 5.322 -7,97 

Høje-Taastrup 69.609 17.869 15.635 -19.293 -15.921 5.048 0,24 
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Bilagstabel 1.3. Besparelsespotentiale i den enkelte kommune 

Kommune 

Brutto-
drifts-
udgifter pr. 
elev 2012, 
2012-priser 

Besparelses-
potentiale 
2012, hvis 
kommunen 
gør som den 
mest 
effektive 
kommune, 
2012-priser 

Besparelse pr. 
elev, hvis 
kommunen 
gør som 
gennem-
snittet af de 5 
mest effektive 
kommuner 
2012, 2012-
priser 

Ændring i 
brutto-
drifts-
udgifter pr. 
elev 2008-
2012, 2012-
priser 

Ændring i 
besparelses-
potentiale 
2008-2012, hvis 
kommunen gør 
som den mest 
effektive 
kommune, 
2012-priser 

Elev-
bestand 
2012 

Ændring 
i elev-
bestand 
2008-
2012 i 
procent 

Hørsholm 57.938 14.679 12.811 -7.638 -4.184 2.680 0,53 

Ikast-Brande 57.318 10.962 8.959 396 5.028 4.792 -2,64 

Ishøj 85.699 23.493 20.806 425 2.853 2.282 -2,40 

Jammerbugt 57.180 10.557 8.543 -4.797 -1.005 4.479 -4,64 

Kalundborg 59.751 9.694 7.532 2.841 164 4.473 -9,69 

Kerteminde 62.344 16.072 14.073 -6.645 -2.199 2.637 -10,46 

Kolding 50.684 4.782 2.799 -5.933 -7.401 9.412 -0,87 

København 68.201 22.750 20.787 -2.524 2.316 32.859 6,99 

Køge 56.208 10.039 8.044 -7.691 -1.753 6.995 -0,96 

Langeland 95.490 40.206 37.818 9.164 10.064 1.039 -9,89 

Lejre 50.920 10.664 8.925 -324 4.409 2.959 -9,48 

Lemvig 66.060 18.368 16.308 2.148 7.129 2.311 -12,53 

Lolland 79.583 18.351 15.707 4.571 8.166 3.406 -15,67 

Lyngby-Taarbæk 52.895 7.800 5.852 -9.031 -5.876 5.677 6,27 

Mariagerfjord 71.253 24.599 22.584 1.684 5.389 4.618 -7,68 

Middelfart 58.543 13.192 11.233 177 4.729 4.062 -0,98 

Morsø 70.240 17.518 15.241 6.666 13.909 1.818 -10,79 

Norddjurs 70.287 20.797 18.660 3.556 6.920 3.808 -11,61 

Nordfyns 57.373 10.465 8.439 -11.754 -8.194 3.345 -2,31 

Nyborg 63.200 14.518 12.415 -4.008 -66 2.549 -14,83 
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Bilagstabel 1.4. Besparelsespotentiale i den enkelte kommune 

Kommune 

Brutto-
drifts-
udgifter pr. 
elev 2012, 
2012-priser 

Besparelses-
potentiale 
2012, hvis 
kommunen 
gør som den 
mest 
effektive 
kommune, 
2012-priser 

Besparelse pr. 
elev, hvis 
kommunen 
gør som 
gennem-
snittet af de 5 
mest effektive 
kommuner 
2012, 2012-
priser 

Ændring i 
brutto-
drifts-
udgifter pr. 
elev 2008-
2012, 2012-
priser 

Ændring i 
besparelses-
potentiale 
2008-2012, hvis 
kommunen gør 
som den mest 
effektive 
kommune, 
2012-priser 

Elev-
bestand 
2012 

Ændring 
i elev-
bestand 
2008-
2012 i 
procent 

Næstved 46.208 0 -1.996 -11.593 -11.916 8.801 -1,82 

Odder 60.954 17.960 16.103 -885 4.280 2.090 -11,40 

Odense 57.598 9.753 7.687 -6.048 -2.487 17.184 -4,09 

Odsherred 65.138 14.492 12.305 38 1.617 2.716 -10,13 

Randers 60.653 13.994 11.978 1.688 6.005 9.820 -1,96 

Rebild 57.277 14.129 12.265 3.885 8.664 3.410 -11,68 

Ringkøbing-Skjern 52.523 7.954 6.029 -5.544 -2.254 6.182 -5,62 

Ringsted 59.121 11.692 9.643 -10.365 5.011 3.533 -7,59 

Roskilde 58.467 14.207 12.295 -4.750 497 9.505 1,43 

Rudersdal 60.367 17.012 15.139 -1.115 2.424 6.891 1,43 

Rødovre 71.115 18.430 16.155 1.217 4.754 3.700 -1,10 

Samsø 90.866 36.440 34.089 8.412 7.336 258 -25,22 

Silkeborg 54.724 12.159 10.320 -2.387 2.488 10.703 1,45 

Skanderborg 53.279 13.111 11.376 -4.356 1.348 7.893 3,51 

Skive 55.150 8.247 6.221 2.573 3.195 5.429 -9,08 

Slagelse 58.724 7.502 5.290 -5.522 -8.773 7.513 -4,69 

Solrød 53.162 11.553 9.756 -5.907 -890 2.794 0,18 

Sorø 47.973 539 -1.510 -11.079 -18.333 3.218 -1,74 

Stevns 60.434 15.814 13.887 -10.791 4.660 2.154 -5,57 

Struer 53.418 3.188 1.018 -15 1.992 2.545 -6,40 



40 
 

 

  

Bilagstabel 1.5. Besparelsespotentiale i den enkelte kommune 

Kommune 

Brutto-
drifts-
udgifter pr. 
elev 2012, 
2012-priser 

Besparelses-
potentiale 
2012, hvis 
kommunen 
gør som den 
mest 
effektive 
kommune, 
2012-priser 

Besparelse pr. 
elev, hvis 
kommunen 
gør som 
gennem-
snittet af de 5 
mest effektive 
kommuner 
2012, 2012-
priser 

Ændring i 
brutto-
drifts-
udgifter pr. 
elev 2008-
2012, 2012-
priser 

Ændring i 
besparelses-
potentiale 
2008-2012, hvis 
kommunen gør 
som den mest 
effektive 
kommune, 
2012-priser 

Elev-
bestand 
2012 

Ændring 
i elev-
bestand 
2008-
2012 i 
procent 

Svendborg 65.942 18.129 16.064 -2.723 1.416 5.434 -5,41 

Syddjurs 60.318 16.325 14.425 11.820 16.325 4.305 -11,46 

Sønderborg 56.339 8.341 6.268 -4.354 -1.837 7.788 -6,85 

Thisted 65.598 16.805 14.697 3.305 6.934 4.866 -12,67 

Tønder 68.511 17.062 14.839 4.587 7.577 3.731 -15,42 

Tårnby 59.933 11.795 9.716 776 4.841 4.524 3,10 

Vallensbæk 55.436 12.198 10.331 -9.035 -4.560 1.964 9,60 

Varde 66.507 21.420 19.472 5.630 10.048 5.980 -8,24 

Vejen 61.127 14.890 12.893 -705 3.261 5.272 -3,60 

Vejle 52.437 8.108 6.193 -9.281 -7.911 11.854 -1,71 

Vesthimmerland 64.627 15.332 13.203 -2.622 -295 4.230 -8,22 

Viborg 53.035 9.233 7.341 184 278 10.402 -0,46 

Vordingborg 52.568 3.205 1.072 -2.502 -8.937 4.513 -6,17 

Ærø 73.521 23.748 21.598 1.580 5.699 589 -12,48 

Aabenraa 57.325 8.201 6.079 -5.202 -2.869 5.774 -13,07 

Aalborg 61.776 16.978 15.043 2 3.517 19.072 -3,00 

Aarhus 63.777 20.051 18.162 72 3.624 28.538 -1,98 

Landsgennemsnit 60.876 14.167 8.271 -2.477 1.217 5.788 -3,28 

I alt 34,1 mia. 8,0 mia. 6,8 mia. -2,6 mia. 446,3 mio. 561.391 -3,28 
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