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Kommuner, regionsfordelt:           

Region Hovedstaden    70.626 193 26.472 73 

Region Sjælland    67.487 185 20.290 56 

Region Syddanmark   66.321 182 19.425 53 

Region Midtjylland    66.376 182 22.901 63 

Region Nordjylland    68.892 189 24.032 66 

            

            

Hele landet   68.026 186 22.825 63 

 
Søjle 1: Bruttodriftsudgift pr. elev i regnskab 2015 
Denne søjle viser bruttodriftsudgifterne pr. elev i regnskab 2015 for kommunerne i hver region. 
Bruttodriftsudgifterne omfatter de samlede bruttodriftsudgifter på følgende funktioner; 3.06 befordring, 3.01 
folkeskoler, 3.02 serviceforanstaltninger, 3.03 syge- og hjemmeundervisning og 3.09 Efter- og videreuddannelse i 
folkeskolen, fraregnet mellemkommunale betalinger (art 4.7), betalinger til regioner (art 4.8) og til staten (art 4.6), 
dog medregnet for funktion 3.04 skolepsykolog. De vejledende takster for regnskabsåret 2017 er udregnet på 
grundlag af regnskabstallene for 2015. Dette skyldes, at udgifterne på skoleområdet i regnskab 2015 er første år, 
der indeholder den fulde effekt af folkeskolereformen, og at det er nyeste offentliggjorte regnskabstal. 
Elevtalsopgørelsen omfatter samtlige elever i kommunale folkeskoler og stammer fra udtræk i FLIS for 2015. 
Opgørelsen indeholder almindelige- og specialklasser, da det ikke er muligt, at udskille udgifter til 
specialklasselever i kontoplanen. 
 
Søjle 2: Bruttodriftsudgift pr. elev pr. dag i regnskab 2015 
Denne søjle viser bruttodriftsudgifterne pr. elev pr. dag for regnskab 2015 for kommunerne i hver 
region. Der regnes med 365 dage pr. år. 
 
Søjle 3: Bruttodriftsudgift pr. indskrevet barn i SFO i regnskab 2015 
Denne søjle viser bruttodriftsudgifterne pr. indskrevet barn i skolefritidsordningen i regnskab 2015 for 
kommunerne i hver region. Bruttodriftsudgifterne omfatter funktion 3.05 skolefritidsordninger fraregnet 
betalinger til kommuner (art 4.7) og betalinger fra kommuner (art 7.7) samt udgifter til søskendetilbud (art 5.2) 
og friplads (art 5.9), idet bopælskommune selv opkræver forældrebetalingen fra forældrene, samt også selv 
afholder de afledte udgifter til søskendetilskud og friplads. Antallet af indskrevne i kommunerne stammer fra 
Danmarks Statistik (tabel PAS11) og er opgjort for 2014, som er nyeste tilgængelige data. KL vil opdatere med 
indskrevne for 2015 når data foreligger fra Danmarks Statistik. 
 
Søjle 4: Bruttodriftsudgift pr. indskrevet barn i SFO pr. dag i regnskab 2015 
Denne søjle viser nettodriftsudgifterne pr. indskrevet barn i skolefritidsordningen i regnskab 2015 pr. dag for 
kommunerne i hver region. Der regnes med 365 dage pr. år. 


