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NOTAT 

 

Rettelser til Kend Din Kommune 2020 

Efter tryk af Kend Din Kommune 2020 publikationen, er sekretariatet blevet 

opmærksom på nogle fejl. Disse fremgår desværre i den fysiske publikation, 

men er blevet rettet i PDF udgaven der ligger på www.kl.dk/KDK. Tallene vil 

blive rettet i det datagrundlaget man kan finde i FLIS, og i det Excel opslag-

sark der er udsendt til samtlige kommuner.  

 
I forhold til den trykte publikation, er der fundet følgende fejl: 

ID 
Side i 

KDK Nøgletalstitel Beskrivelse af fejl 

10024 21 Normering 3-5 år 
En række kommuner har fået den forkerte farve på 
kortet. Kortet er tilrettet tabellen. 

10034 32-33 Afgangskarakter 

Beskrivelserne af definitionerne i den 1. udgave af ta-
bellen er ukorrekte. Bl.a. var specialklasser ikke med-
regnet. KL har på den baggrund genbesøgt definitio-
nerne og korrigeret jf. beskrivelse og dermed er nøg-
letal, kort og databeskrivelse rettet 

10035 34-35 

Andel med karakter 
2 eller derover i 
dansk og mat 

Beskrivelserne af definitionerne i den 1. udgave af ta-
bellen er ukorrekte. Bl.a. var specialklasser ikke med-
regnet. KL har på den baggrund genbesøgt definitio-
nerne og dermed er nøgletal, kort og databeskrivelse 
rettet 

10042 41 

Nettodriftsudgifter 
til anbringelser pr. 
0-22 årig 

Overskrift over kortet er rettet til pr. 0-22 årige i ste-
det for pr. helårsanbragt. 

10043 42-43 

Andel af udgifter til 
forebyggelse og an-
bringelse der bruges 
til forebyggelse 

Titlen over tabel og kort er rettet til "Andel af udgifter 
til anbringelser af de samlede udgifter til forebyggelse 
og anbringelse" 

10074 74-75 

Udgifter til sund-
hedsfremme og fo-
rebyggelse  

Der er blevet trukket på funktion 4.62.89 i stedet for 
4.62.88. Trækekt er nu på funktion 4.62.88. På den 
baggrund er kort, tabel og graf rettet. 

10093 94-95 Sygefravær i alt 
Fejl i Slagelsestal. Slagelse er sat til 0. og dermed ryk-
ker alle andre en plads op. 

10094 96-97 

Udvikling i samlet 
antal ansatte pr. 
1000 indbygger 

Der har været trukket forskellen mellem 2019 og 
2017 i stedet for udvikling fra 2017 ti 2019. Derfor 
har alle tal forkert fortegn og rækkefælgen er om-
vendt. Kort og tabel er rettet. 

10094 96-97 

Udvikling i samlet 
antal ansatte pr. 
1000 indbygger 

Databeskrivelse for tabellen er forkert. Det er ikke 
pct. men antal medarbejdere pr. 1000 borgere 
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