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NOTAT 

 

Rettelser til Kend din Kommune 2022 

Efter tryk af Kend Din Kommune 2022 publikationen, er sekretariatet blevet 

opmærksom på nogle fejl. Disse fremgår desværre i nogle udgaver af publi-

kationen, men er blevet rettet til og findes korrekt på www.kl.dk/KDK.  

 
I forhold til publikationen, er der rettet følgende fejl: 

ID Side i KDK Nøgletalstitel Beskrivelse af fejl 

Hvilke udga-
ver findes 
fejlen 

10073 80-81 

Udgifter til hjemmesy-
gepleje pr. indbygger 
over 67 år i 2020, 22-pl 

Der er ved en fejl anvendt forkert tæller til nøg-
letallet, hvorfor resultatet også er forkert.  

1. udgave 

10093 100-101 

Sygefravær målt i an-
del sygefraværsdage 
ift. aktive dage (dags-
værksprincippet) i 
2020, pct.  

Der er ved en fejl anvendt FLIS-data i stedet for 
KRL-data.  

1. udgave 

10021 26-27 

Nettodriftsudgifter til 
dagtilbud pr. 0-5 årig i 
2020, 22-pl 

Der er ved en fejl anvendt forkert tæller til nøg-
letallet, hvorfor resultatet også er forkert.  

1. og 2. ud-
gave 

10023 30-31 
Pædagogandel i 2020, 
pct.  

Nøgletallet viser andelen af pædagoger i forhold 
til det samlede pædagogiske personale. Ledere 
indgår ikke. Tidligere var det beskrevet som pæ-
dagoger samt pædagogiske assistenter, men det 
er udelukkende pædagoger, der udgør tælleren 
i nøgletallet.  
 

1. og 2. ud-
gave 

10063 68-69 

Andel 67-79 årige, der 
modtager hjemme-
hjælp i egen bolig i 
2020, pct. 

Der er ved en fejl byttet rundt på kommunernes 
data.  

1. og 2. ud-
gave 

10065 72-73 

Gennemsnitligt antal 
visiterede timer til 
hjemmehjælp i eget 
hjem pr. uge for 67-79 
årige. 

Der er sket en fejl i datatrækket. Herudover er 
der ikke tale om et timetal pr. 67-79 årige, men 
per modtager af hjemmehjælp ml. 67 og 79 år. 

1., 2. og 3. 
udgave 
 
 

10111 118-119 
Samlet CO2-undlening 
i 2018, tons 

Der er ved en fejl blevet byttet rundt på nogle af 
kommunernes tal. Fejlen er udbedret 

1. og 2. ud-
gave 

10113 122-123 

Andel energi og varme 
der kommer fra vedva-
rende energi i 2018, 
pct. 

Der er ved en fejl blevet byttet rundt på nogle af 
kommunernes tal. Fejlen er udbedret 

1. og 2. ud-
gave 
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