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Landets kommunalbestyrelser har i 
de senere år indledt en revolution af 
den kommunale sektor. Tallene taler 
for sig selv. 

Kommunerne har med budgetterne 
for 2013 endnu engang vist, at de 
kan holde sig inden for den meget 
stramme ramme, der blev fastlagt 
i økonomiaftalen. Siden 2009 har 
kommunerne nedbragt serviceud-
gifterne med over 11 mia. kr. Det 
er bl.a. sket gennem en reduktion 
af personalet på mere end 30.000 
årsværk på tre år, svarende til 7,7 
pct. af alle ordinært ansatte.      

Selvom der de senere år har væ-
ret udbredt krisebevidsthed i den 
danske befolkning, og kommunal-
bestyrelserne har været nødt til at 
tilpasse serviceniveauet, har kom-
munernes effektiviseringsindsats 
uden tvivl været en central forkla-
ring på, at de historiske udgifts- og 
personalereduktioner er sket uden 
den store dramatik.

KL har siden 2009 hvert år gen-
nemført en undersøgelse af kom-
munernes effektiviseringsarbejde. 
Resultaterne viser, at kommunerne 
siden kommunalreformen har skabt 
et betydeligt økonomisk råderum 
gennem effektivisering, og at ud-
viklingen har taget ekstra fart i den 
nuværende valgperiode. 

I 2010 og 2011 høstede kommu-
nerne effektiviseringsgevinster for 
henholdsvis ca. 1,3 mia. kr. og 2,7 
mia. kr. Den nye undersøgelse viser, 
at kommunerne i 2012 har realise-

ret gevinster for ca. 2,5 mia. kr., og 
at ambitionsniveauet i 2013 er sat 
yderligere op til ca. 2,8 mia. kr. Det 
svarer til, at kommunerne i de sene-
ste år hvert år har frigjort mere end 
1 pct. af de samlede serviceudgifter 
gennem effektivisering.

Resultaterne viser ligeledes, at 
landets kommunalbestyrelser har 
taget ansvar for den økonomiske 
genopretning. Kommunalpolitikerne 
har selv skullet frigøre de nødven-
dige ressourcer for at forbedre 
og opretholde serviceniveauet. 
Effektivisering er derfor et centralt 
tema på den kommunalpolitiske 
dagsorden.

Undersøgelsen slår fast, at kom-
munerne har fokus på alle dele 
af den kommunale sektor, og at 
der sættes ind med en bred vifte 
af initiativer Lige fra digitalisering, 
institutions- og skolesammenlæg-
ninger, administrative fællesskaber 
og organisationsomlægninger til 
velfærdsteknologi, energibesparel-
ser, centrale indkøbsaftaler, konkur-
renceudsættelse og reduktion af 
sygefravær mv. 

Selvom de lavt hængende frugter 
for længst er høstet, viser undersø-
gelsen, at kommunernes effektivi-
seringskatalog fortsat er stort, og 
at der i høj grad samarbejdes på 
tværs af kommunerne i bestræbel-
serne for at tænke nyt og udvikle 
endnu mere effektive kommuner.

Indledning 

3

Den økonomiske krise og stramme økonomiske ram-
mer har gjort effektivisering til en af de vigtigste veje 
til at frigøre økonomisk råderum i kommunerne.
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Ambitionsniveauet 
er fortsat højt

Effektivisering har i det senere 
år haft en høj placering på den 
kommunalpolitiske dagsorden. 
Siden kommunalreformen i 2007 
har kommunerne hvert år høstet 
store gevinster gennem effekti-
viseringsarbejdet. Gevinsterne er 
øget år for år – fra ca. 0,5 mia. kr. 
i 2007 stigende til ca. 2,7 mia. kr. 
i 2011, jf. figur 1. 

I 2012 har kommunerne reali-
seret gevinster for ca. 2,5 mia. 
kr. Det er en smule mindre end 
resultatet for 2011 og en anelse 
mindre end budgetteret. Det 
budgetterede niveau i 2012 var 
imidlertid også historisk højt Der 
er da heller ikke noget, der tyder 
på, at kommunerne er på vej til 
at skrue ned på ambitionerne om 

endnu mere effektive kommuner. 
Ambitionsniveauet er fortsat højt. 
I 2013 budgetterer kommunerne 
med en samlet effektiviserings-
gevinst på ca. 2,8 mia. kr. 

Selvom en del af gevinsterne ud-
springer af initiativer, der er sat i 
gang i 2012 eller tidligere, vidner 
undersøgelsesresultaterne om, at 
der fortsat er stor omstillingspa-
rathed i kommunerne. 
Hvis kommunerne kan reali-
sere de budgetterede gevinster i 
2013, vil kommunerne på tre år 
have høstet gevinster for ca. 8 
mia. kr. 

De mange frigjorte kroner er 
en del af forklaringen på de 
historiske udgiftsreduktioner i 

kommunerne. Men det har ikke 
fået kommunekasserne til at 
bugne. For forud for gevinstrea-
liseringen har der i kommunerne 
typisk været foretaget væsentlige 
investeringer i nye it-løsninger, 
velfærdsteknologi, bygninger mv., 
som først gradvist skal tjenes 
hjem. 

Desuden bliver en del af ge-
vinsterne typisk ført tilbage til 
nogle af de områder, hvor de er 
høstet. Det kan fx være i form 
af udvikling af medarbejdernes 
kompetencer, mere forebyggel-
se, flere undervisningstimer mv. 
Effektivisering er derfor ikke det 
samme som besparelser.

Alene i 2012 har kommunerne effektiviseret for 2,5 
mia. kr. Det er lidt mindre end året før. I 2013 hæver 
kommunerne imidlertid igen ambitionsniveauet.

Figur 1 Udvikling i kommunernes effektiviseringsindsats efter kommunalreformen
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2013

1,3 2,7 2,5 2,80,5 1,0 1,0M
ia

. k
r. 

(1
3-

pl
)



5

Kommunalpolitikerne 
sætter kursen

Sidste års undersøgelser viste, 
at mere end halvdelen af landets 
kommuner har udarbejdet en fler-
årig plan eller strategi for arbejdet 
med effektivisering, og at de rea-
liserede effektiviseringsgevinster 
pr. borger i disse kommuner er 
højere end i andre kommuner. 

Det er dog ikke effektiviserings-
strategien i sig selv, men snarere 
det politiske og organisatoriske 
fokus, der følger med, der gør 
en forskel. Strategien vil nemlig 
typisk medvirke til at skabe en 
fælles forståelse, systematik i 
arbejdet og øget fokus på ef-
fektivisering på alle niveauer i 
kommunen – særligt, når kom-
munalbestyrelsen har ejerskab til 
strategien.  

Undersøgelsen viser, at kom-
munalbestyrelserne i mange 
kommuner spiller en aktiv rolle i 
effektiviseringsarbejdet, og at de 
mange steder indgår i arbejdet 
med såvel strategi- og målfor-
mulering, prioritering af konkrete 
indsatsområder som den løbende 
opfølgning på igangsatte effekti-
viseringer. 

Når det gælder mål og indsats-
områder for effektiviserings-
arbejdet i 2013 og frem, viser 
undersøgelsen, at tre ud af fire 
kommunalbestyrelser har været 
involveret i en konkret drøftelse, 
jf. figur 2.

Kommunalbestyrelsens deltagelse har stor betydning 
for realiseringen af effektiviseringsgevinsterne. 

Figur 2 Kommunalbestyrelsens involvering i effektiviseringsarbejdet

Kommunalbestyrelsen har drøftet
mål/indsatsområder i

effektiviseringsarbejdet 2013 og frem

49%74%

Kommunalbestyrelsen har i 2012
fået en status for udmøntningen af de

besluttede effektiviseringsinitiativer
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Der er forskel på, hvor konkret 
politikerne forholder sig til målene 
og indsatsområderne. I nogle kom-
muner sker det på et overordnet 
niveau, fx som et mål for, hvor stor 
en del af de samlede udgiftsre-
duktioner, der skal realiseres uden 
ændring af serviceniveauet. I andre 
kommuner forholder politikerne sig 
også til de konkrete initiativer som 
en integreret del af budgetproces-
sen. 

I flere kommuner sker der fx en 
tydelig markering af effektivise-
ringsforslagene i det budget-, 
prioriterings-, handle- eller spare-
katalog mv., der præsenteres for 
politikerne. Og nogle kommuner 
udarbejder endda selvstændige 
effektiviseringskataloger, som kan 
synliggøre kommunalbestyrelsens 
mulighed for at tilvejebringe et 
økonomisk råderum uden påvirk-
ning af serviceniveauet. 

Knap halvdelen af kommunal-
bestyrelserne har i 2012 også 
været involveret i den konkrete 
opfølgning på de besluttede effek-
tiviseringsinitiativer. Den politiske 
opfølgning sker typisk på udvalgs-
niveau – enten i økonomiudvalget 

eller i de enkelte fagudvalg. Det er 
med til at sikre et mere systema-
tisk og vedvarende fokus på effek-
tiviseringsarbejdet. 

Undersøgelsen viser således, at 
ansvaret for effektiviseringsarbej-
det oftere er forankret på direk-
tionsniveauet i kommuner, hvor 
politikerne følger op på effektivi-
seringsinitiativerne (72 pct.) end i 
kommuner, der ikke gør (56 pct.).

Resultaterne indikerer også, at 
politikernes opfølgning og direktio-
nens ansvar har direkte effekt på 
bundlinjen. De realiserede effek-
tiviseringsgevinster i 2012 og de 
forventede effektiviseringsgevin-
ster i 2013 er således væsentligt 
større i kommuner, hvor kommu-
nalpolitikerne følger op og ansva-
ret for effektiviseringsarbejdet er 
forankret i direktionen.

Figur 3 viser, at de kommuner, 
hvor kommunalbestyrelsen følger 
op på effektiviseringsinitiativerne, 
har høstet 154 kr. mere pr. borger 
i 2012 gennem effektivisering 
end kommuner, hvor kommunal-
bestyrelsen ikke følger op. Det er 
en forskel på 45 pct. Tilsvarende 

Figur 3 Realiserede og budgetterede 
effektiviseringsgevinster pr. indbygger i 
kommuner, hvor kommunalbestyrelsen 
følger op/ikke følger op på effektivise-
ringsinitiativerne

Kommuner, hvor kommunalbestyrelsen i 2012 har fået en status 
for udmøntningen af de besluttede effektiviseringsinitiativer
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gælder, at de budgetterede ef-
fektiviseringsgevinster i 2013 er 
36 pct. højere end i kommuner, der 
ikke følger op.

Kommunerne, hvor ansvaret for 
effektiviseringsarbejdet er forankret 
på direktionsniveau, har i 2012 rea-
liseret 58 kr. mere pr. borger, sva-
rende til 16 pct., end kommuner, der 
har placeret ansvaret et andet sted,  
jf. figur 4. Tendensen gør sig også 
gældende i 2013, hvor kommuner 
med et direktionsforankret ansvar 
for effektivisering forventer at ef-
fektivisere 45 kr. eller 9 pct. mere 
pr. borger end andre kommuner. 

Figur 4 Realiserede og budgetterede 
effektiviseringsgevinster pr. indbygger 
i kommuner, hvor ansvaret for effekti-
viseringsarbejdet er/ikke er forankret i 
direktionen

Kommuner, hvor kommunalbestyrelsen i 2012 har fået en status 
for udmøntningen af de besluttede effektiviseringsinitiativer
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Et bredt fokus 
på effektivisering 

Der findes næppe en politiker, 
som ikke ønsker at flytte ressour-
cer fra administration til velfærd. 
Kommunernes administration har 
derfor også traditionelt været det 
enkeltstående område, hvor kom-
munerne hentede de fleste effekti-
viseringsgevinster.

Sådan er det ikke længere. Den 
årlige gevinst har været forholdsvis 
konstant på det administrative om-
råde. Men administrationens andel 
af de samlede gevinster har været 
faldende, og i 2013 forventer kom-
munerne, at gevinsterne vil være 
på niveau med flere af de store 
serviceområder.

I 2010 og 2011 var administratio-
nens andel af de samlede effekti-

viseringsgevinster henholdsvis 43 
pct. (svarende til 559 mio. kr.) og 
27 pct. (svarende til 729 mio. kr.). 
I 2012 er administrationens andel 
faldet til 22 pct. (svarende til 565 
mio. kr.), og i 2013 tegner admini-
strationen sig for 18 pct. (svarende 
til 507 mio. kr.) af de samlede ef-
fektiviseringsgevinster, jf. figur 5. 

Den reducerede andel på det 
administrative områder skal for-
mentlig dels ses i lyset af, at der 
er grænser for, hvor meget admi-
nistrationen kan reduceres, dels 
en erkendelse af, at administrative 
funktioner ikke alene handler om 
at flytte papirer, men i høj grad 
også handler om at sikre effektiv 
ressourceudnyttelse og styring af 
områderne.

Figuren viser tydeligt, at effektivi-
seringsindsatsen i de senere år er 
øget mærkbart på serviceområ-
derne. Det er en naturlig udvikling 
i lyset af de demografiske og 
økonomiske udfordringer, kom-
munerne står i og overfor i de 
kommende år. Administrationen 
tegner sig kun for omkring 15 pct. 
af de samlede kommunale drifts-
udgifter, og derfor skal man ud på 
velfærdsområderne, hvis man for 
alvor vil finde økonomisk råderum 
gennem effektiviseringer. 

Effektiviseringsindsatsen er ikke længere koncentreret om 
få områder. Indsatsen rammer bredt – i administrationen 
såvel som på de store serviceområder.

Figur 5 Administrationens andel af de samlede effektiviseringsgevinster 2010-2013

2010

43%

57%

2011 2012

Administration Øvrige områder

27%

73%

22%

78%

18%

82%

2013
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Andelen af de samlede effektivi-
seringsgevinster på de tre store 
serviceområder – dagtilbuds-, 
skole- og ældreområdet – har væ-
ret forholdsvis stabil siden 2011, 
hvor de tegnede sig for 40 pct. 

Figur 6 Fordeling af gevinster i 2012 (13-pl)

(svarende til ca. 1 mia. kr.). I 2012 
tegnede de tre områder sig for 42 
pct. af effektiviseringsgevinsterne 
(svarende til ca. 1,1 mia. kr.), mens 
de i 2013 forventes at udgøre ca. 
39 pct., jf. figur 6 og 7. 

Figur 7 Fordeling af gevinster i 2013
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Dagstilbudsområdet
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(0,49 mia. kr.)
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10%
(0,26 mia. kr.)

Handicapområdet
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Effektivisering 
på velfærdsområderne

Kommunalreformen var blandt 
andet båret af en forventning om 
fagligt og økonomisk mere bære-
dygtige kommuner. Stordrift blev 
set som et af rationalerne for mere 
effektive kommuner. Men det er 
først i de senere år, at kommuner-
ne for alvor er begyndt at ændre 
strukturelt i den måde, servicen er 
tilrettelagt på, fx gennem sammen-
lægning af daginstitutioner, skoler 
og distrikter på ældreområdet samt 
afdelinger og stabe i administratio-
nen mv.

I 2011 og 2012 tegnede struk-
turtilpasninger sig for henholdsvis 

44 pct. og 51 pct. af effektivise-
ringsgevinsterne. I 2013 vil lidt 
under en tredjedel af gevinsterne 
blive hentet gennem strukturtilpas-
ninger på dagtilbuds-, skole- og 
ældreområdet samt kommunernes 
administration mv., jf. figur 8. Det 
kan tyde på, at behovet for struk-
turtilpasninger er aftaget.

Bedre og billigere indkøb samt 
udlicitering/outsourcing forventes 
at bidrage med 14 pct. af de sam-
lede effektiviseringsgevinster, jf. 
figur 9. Det er på niveau med un-
dersøgelserne fra de senere år. Til 
gengæld forventer kommunerne, 

at der i stigende grad kan høstes 
gevinster ved en bedre tilrettelæg-
gelse af arbejdet – blandt andet 
i form af en bedre udmøntning af 
arbejdstidsaftaler i folkeskolen. 

Der er også stigende forventninger 
til, at digitalisering og velfærdstek-
nologi kan frigøre en større andel 
af dette års effektiviseringsgevin-
ster. Når forventningerne alligevel 
ikke er større, kan det hænge 
sammen med, at digitaliseringen 
ofte er tænkt sammen med æn-
drede arbejdsgange, og at der ofte 
er væsentlige investeringer, som 
først er tjent hjem efter flere år.

Stordrift gennem strukturtilpasninger er fortsat en vigtig kilde til 
effektivisering. Men bedre tilrettelæggelse af arbejdet, digitalise-
ring og ny teknologi understøtter gevinstrealiseringen.

Figur 8 Andelen af effektiviseringsgevinster ved strukturtilpasninger 2011-2013 
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Større skoler 
giver øget faglighed 
og bedre økonomi

Skolestrukturen har i de senere 
år været igennem en gennemgri-
bende ændring. Alene inden for det 
seneste år er antallet af folkeskoler 
faldet med 59, så der fra skoleåret 
2012/13 var 1.318 folkeskoler. 
Det betyder, at mere end hver 
sjette folkeskole er lukket eller lagt 
sammen med andre skoler siden 
kommunalreformen i 2007. Dertil 
kommer, at der i samme periode 
også er sket et mindre fald i antal-
let af specialskoler for børn – fra 
194 specialskoler i 2006/07 til 
184 i 2012.

Undersøgelsen tyder på, at udvik-
lingen vil fortsætte i 2013. Således 
har 43 pct. af kommunerne angivet, 
at de i 2013 og videre frem forven-
ter at kunne frigøre økonomisk rå-
derum gennem yderligere sammen-
lægninger af folkeskoler, jf. figur 10. 

Store skoler giver mulighed for 
at udnytte kapaciteten bedre, fx 

gennem højere klassekvotien-
ter, ligesom der typisk vil være 
administrative fordele ved større 
enheder. 24 pct. af kommunerne 
forventer således at kunne høste 
gevinster ved en øget klassekvo-
tient, mens 26 pct. af kommu-
nerne forventer at opnå gevinster 
gennem etablering af større ad-
ministrative enheder. 

Ofte er der også andre gevinster 
forbundet med større skoler. 
Mange steder er det erfaringen, 
at der kan opnås en større faglig 
bæredygtighed i form af fx bedre 
linjefagsdækning, øget fleksibili-
tet i timeplanlægningen og bedre 
muligheder for at tilrettelægge 
undervisningen på en inklude-
rende måde. 

Struktursammenlægninger er dog 
ikke den eneste vej til at nå de ca. 
400 mio. kr., som kommunerne 
forventer at kunne realisere i ef-
fektiviseringsgevinster på skole-
området i 2013. Således forventer 
henholdsvist 26 pct. og 61 pct. 
af kommunerne, at administrative 

fælleskaber og en bedre udmønt-
ning af lærernes arbejdstidsaftaler 
vil frigøre midler til fx andre priori-
teringer på området.

Undersøgelsen viser også, at langt 
de fleste kommuner i 2012 og 
2013 har afsat ekstra midler til 
it-infrastruktur, hardware og digi-
tale læremidler i folkeskolen, og at 
mere end halvdelen (54 pct.) for-
venter, at bedre skole-it vil kunne 
føre til en mere effektiv skole. 

Bøger og øvrige traditionelle 
medier udgør i dag langt største-
delen af skolernes budgetter til 
læremidler. Det er forventningen, 
at de digitale læremidler vil kunne 
frigøre ressourcer. De digitale læ-
remidler gør det muligt at tilpasse 
læringen til barnets kompetencer. 
Det giver mulighed for, at it-løs-
ningerne i højere grad kan under-
støtte vurderingen af børnenes 
læringsbehov og kompetencer, 
og dermed også føre til en bedre 
folkeskole uden at skulle tilføre 
ekstra ressourcer. 

Figur 9 Forventede effektiviseringsgevinster i 2013 fordelt på typer

Mere effektivt indkøb 11% 
3%
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3% Velfærdsteknologi

2% Regelforenkling

Bedre tilrettelæggelse 

af arbejdet 15% 

Lavere sygefravær 2% 

Andet 22% 
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Bedre kapacitetsudnyt-
telse og færre ledere i 
dagtilbud

Strukturtilpasningerne gør sig 
også gældende på dagtilbudsom-
rådet i retning af færre og større 
daginstitutioner, ligesom mange 
kommuner etablerer områdeledel-
se og administrative fællesskaber 
på tværs af institutionerne. I takt 
med at børnetallene falder, får 
kommunerne herigennem bedre 
mulighed for at udnytte bygnings-
kapaciteten optimalt. Samtidig 
bliver det mere rentabelt for 
institutionerne at tilknytte kontor-
personale, der ofte vil kunne løse 
de administrative opgaver mere 
effektivt. 

I mange kommuner betyder æn-
dringerne, at der kan spares på 
ledelsen, og at der kan frigøres 
tid blandt det pædagogiske per-
sonale, som før blev brugt på 
administration. Personaletallene 
viser således, at antallet af ledere 
siden 2009 er reduceret med 
knap 570 årsværk, svarende til 
7,5 pct.

Egenomsorg og udbud 
på ældreområdet

Hovedudfordringen på ældreområ-
det er i stort set alle kommuner en 
stigende ældrebefolkning, hvor der 
især bliver flere af de gamle ældre. 
Blandt andet som følge af den 
demografiske udfordring omstiller 
mange kommuner indsatsen i æld-
replejen i disse år. 

Der er mere fokus på hverdags-
rehabilitering og på at udnytte de 
ældres kompetencer til ”egen-
omsorg”. Samtidig tænkes der i 
nye teknologiske løsninger, der 
bidrager til lavere udgifter, arbejds-
kraftsbesparelser og øget livskvali-
tet for de ældre. Telemedicin giver 
fx kroniske patienter og ældre 
mulighed for bedre og mere ef-
fektiv behandling, så de undgår at 
blive indlagt på sygehuset, slipper 
for at køre til jævnlig kontrol og 
kan blive langt mere selvhjulpne i 
eget hjem.

Fremadrettet får kommunerne 
bedre mulighed for at organisere 

ældreområdet på helt nye måder 
og bruge udbud som et aktivt ef-
fektiviseringsredskab. Reglerne for 
frit valg og udbud på ældreområdet 
er ved at blive ændret, så kom-
munerne kan tilvejebringe det frie 
valg (praktisk hjælp, personlig pleje 
og madservice) for borgere i eget 
hjem gennem udbud efter de al-
mindeligt gældende udbudsregler. 
Det betyder fx, at en kommune 
kan udbyde ydelser i hjemmeplejen 
sammen med driften af et pleje-
center. 

Kommunernes kendskab til de 
nye regler var naturligt nok ikke så 
stort, da effektiviseringsundersø-
gelsen blev gennemført. Alligevel 
er der en tydelig tendens blandt de 
kommuner, der har taget stilling til, 
hvordan de vil bruge reglerne. 83 
pct. af kommunerne vil anvende de 
nye regler til at bringe en eller flere 
ydelser i hjemmeplejen i udbud. Af 
disse kommuner har hver femte 
kommune planer om at udbyde 
ydelser i hjemmeplejen sammen 
med et eller flere plejecentre. 

Figur 10 Initiativer på skoleområdet for at frigøre økonomisk råderum i 2013 og frem

43% 26% 24% 61% 54%
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Stort potentiale 
på befordringsområdet

Kommunerne bruger ca. 2,8 mia. 
kr. om året på befordring af sko-
leelever, voksne handicappede, 
ældre mv. En del kommuner har 
gennemført effektiviseringstiltag 
på området, mens andre kom-
muner ikke er kommet så langt. 
En undersøgelse fra KL i efteråret 
2012 viser, at der fortsat er store 
forskelle mellem kommunerne, og 
at der fortsat er et stort effektivise-
ringspotentiale. 

Et vigtigt effektiviseringstema 
inden for befordring er bedre plan-
lægning af kørslen. Det handler i 
bund og grund om at planlægge 
kørslen, så der skal anvendes fær-
re vogne, som til gengæld udnyttes 
bedre. Det vil give en bedre pris fra 
de private vognmænd, når opgaven 
bringes i udbud. 

I Varde Kommune er der gode 
erfaringer med at tilpasse møde-
tidspunkter i de forskellige tilbud, 
så den samme vogn anvendes til 
kædekørsel. Ved om morgenen 
at lægge ringetiden for special-
skolerne før de almene skoler og 
lægge opstarten af dagcenterhold 
tilstrækkeligt efter de almene 
skolers ringetid, kan en vogn køre 
brugerne fra de tre ordninger i 
serie efter hinanden. Det reducerer 
behovet for vogne betydeligt..

Kommunen har også erfaret, at 
der kan hentes betydelige gevin-
ster ved at henlægge den ad-hoc 
prægede variable kørsel til fx læge 
mellem kl. 9 -12. Så kan de sam-
me vogne både anvendes til rute-
kørsel til fx skole om morgenen og 
eftermiddagen samt variabel kørsel 
om formiddagen. Det reducerer det 
samlede behov for vogne. Endelig 
kan det også være nyttigt, at kom-
munen selv arbejder med at opti-
mere ruteplanlægningen.

En anden vigtig mulighed for at 
reducere udgifterne til befordring 
er at justere serviceniveau-et i 
forhold til antallet af borgere, der 

modtager befordring. Kommunen 
kan med fordel overveje at ju-
stere på adgangen til befordring 
samt revisitere de borgere, der 
er i kørselsord-ningen i dag. De 
kommuner, som har opnået de 
største gevinster, har gennemført 
egentlige funktionsvurderinger af 
borgerne (i stedet for brug af fx tro 
og love-erklæringer). I sidste ende 
vil serviceændringer dog være en 
politisk beslutning.
 
Samtidig bør kommunen udarbejde 
skriftlige retningslinjer for visitatio-
nen, der sikrer et ensartet niveau 
i visitationen, og støtter medarbej-
derne i deres arbejde. Herudover 
kan der være gevinster ved at 
anvende den billigere godtgørelse 
frem for leveret kørsel, begrænse 
antallet af kørsler, indføre opsam-
lingssteder, justere ventetider mv.

duceret med 1,7 mia. kr. i forhold 
til niveauet i 2009, svarende til et 
fald på 5,9 pct. Målt pr. borger er 
de administrative udgifter i samme 
periode faldet med mere end 350 
kr., svarende til et fald på 6,8 pct., 
jf. figur 11. 

Kommunernes personaletal viser 
også, at der er sket et fald i det 
administrative personaleforbrug fra 
16,2 årsværk pr. 1.000 borgere i 
2009 til 15,7 årsværk i 2012, jf. 
figur 12. Reduktionen gør sig især 
gældende blandt de decentrale 
ledere og de administrative chefer. 
Siden slutningen af 2009 er de to 
grupper reduceret med henholds-
vis 13,5 pct. og 3,1 pct. 

Til gengæld har der ikke været en 
tilsvarende reduktion i antallet af 
akademikere. Det skal blandt andet 
ses i lyset af, at et af de centrale 
formål med kommunalreformen var 
at løfte den faglige bæredygtighed 
i kommunerne. Men det kan også 
hænge sammen med, at kommu-
nerne i de senere år har prioriteret 
at opruste på styrings- og effekti-
viseringsfronten bl.a. med henblik 
på at styre udgifterne bedre end 
tidligere. 

Udviklingen skal samtidig ses i ly-
set af, at kommunerne i de senere 
år har foretaget betydelige investe-
ringer i it-løsninger, der kan under-
støtte mere effektive arbejdsgange 
og velfærdsløsninger. Eksempelvis 
i digital byggesagsbehandling, 
automatiserede selvbetjeningsløs-
ninger, digital post, fjernprint, bedre 
hjemmesider, NemRefusion mv.  

Læs mere om 
effektivisering af 
befordringsopgaven

•	Kommunal befordring – 
effektiviseringskatalog”, 
KL (jan. 2013). Kataloget 
indeholder 46 konkrete 
forslag til effektiviseringer 
på befordringsområdet.

•	Kommunal befordring – en 
kortlægning af praksis”, KL 
(jan. 2013). Kortlægningen 
in-deholder resultaterne 
af KL’s undersøgelse fra 
efteråret 2012.

•	Find begge publikationer 
på www.kl.dk/befordring

Administrativ 
effektivisering

Kommunernes regnskaber viser, 
at der i de senere år er sket en 
markant reduktion i de centrale 
administrationsudgifter. I 2011 
var de administrative udgifter re-
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Organisatorisk er der også sket 
betydelige ændringer de senere 
år. Kommunerne har sammenlagt 
mindre afdelinger og stabsfunk-

tioner til større enheder for at 
udnytte fordelene ved stordrift. Fx 
i forhold til borgerservice, boghol-
deri-, regnskabs- og lønopgaver, 

rengøringsfunktioner, ejendoms-
drift. Undersøgelsen viser, at det 
er en udvikling, som forventes at 
fortsætte i 2013.

Figur 11 Kommunernes udgifter til administration (hfu 6.45) 2007-2011 (11-pl)  

5.400

5.300

5.200

5.100

5.000

4.900

4.800

30,0

29,5

29,0

28,5

28,0

27,5

27,0

26,5

26,0

kr./indb. Mia. kr.

Note: Korrigeret for relevante meropgaver som følge af DUT mv. Udgifterne er afgrænset som summen af nettodriftsudgifterne på hfu 6.45.
 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

R07 R08 R09 R10 R11

Udgifter pr. indbygger (venstre akse) Udgifter pr. indbygger (højre akse)

16,2

Note: Baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets definition af kommunernes administrative personale, dvs. inkl. administrative
 støttefunktioner/sekretariatsbetjening, administrative chefer, decentrale ledere og personale, der løser myndighedsopgaver.

  Kilde: Særudtræk fra FLD

dec/09 jun/10 dec/10 jun/11 dec/11 jun/12

15,7

5.400

5.300

5.200

5.100

5.000

4.900

4.800

30,0

29,5

29,0

28,5

28,0

27,5

27,0

26,5

26,0

kr./indb. Mia. kr.

Note: Korrigeret for relevante meropgaver som følge af DUT mv. Udgifterne er afgrænset som summen af nettodriftsudgifterne på hfu 6.45.
 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

R07 R08 R09 R10 R11

Udgifter pr. indbygger (venstre akse) Udgifter pr. indbygger (højre akse)

16,2

Note: Baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets definition af kommunernes administrative personale, dvs. inkl. administrative
 støttefunktioner/sekretariatsbetjening, administrative chefer, decentrale ledere og personale, der løser myndighedsopgaver.

  Kilde: Særudtræk fra FLD

dec/09 jun/10 dec/10 jun/11 dec/11 jun/12

15,7

Figur 12 Administrative årsværk pr. 1.000 indbygger, 2009-2012
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En række af de administrative 
opgaver, som før blev varetaget 
af ledere og medarbejdere på 
de enkelte institutioner, løses nu 
centralt på rådhuset eller under-
støttes i højere grad af it-systemer. 
Sammenlægning af institutioner 
og skoler samt etablering af ad-
ministrative fælleskaber gør det 
muligt at ansætte kontorpersonale, 
som kan frigøre institutionsledere, 
pædagoger og lærere for de admi-
nistrative opgaver, som fx ansæt-
telsesbreve, bogføring, regnskaber, 
indberetning af sygdom og barsel, 
hjemtagelse af refusion mv. 

Etableringen af centrale ind-
købsfunktioner er også med til at 
frigøre ressourcer på det decen-
trale niveau. Det sker bl.a. ved, at 
kommunerne i stadig større grad 
forpligter sig over for enkeltleve-
randører, standardiserer varesor-
timenterne og øger volumen ved 
at købe ind i fællesskab. Bedre og 
billigere indkøb giver besparelser i 
institutionerne, men der bliver også 
frigjort tid, når personalet ikke læn-
gere skal afsætte tid til at handle 
ind lokalt, håndtere udlæg, bogføre 
bilag mv.

Sådan reducerer kommunerne de administrative udgifter

Kommunerne er i undersøgelsen blevet bedt om at angive tre effektiviseringstiltag i 2012 eller 
2013, som bidrager til at reducere kommunens udgifter til administration. Besvarelserne forde-
ler sig inden for følgende temaer:

•	Udbud og indkøb, herun-
der udbud af it-drift, lønad-
ministration, bank, telefoni, 
forsikringer og revision, 
optimering af indkøbsafta-
ler og reduktion af udgifter 
til eksterne konsulenter.

•	Ændring af administrativ 
organisation, herunder 
centralisering af økonomi-
funktionen, etablering af 
shared servicecentre på 
løn- og personaleområdet 
samt regnskabsområ-
det, sammenlægning af 

jobcenter og ydelsesteam 
samt bibliotek og borger-
service, etablering af fælles 
ejendomsdrift, reduktion i 
antallet af ledere, chefer og 
direktører samt revurdering 
af, hvilke opgaver der fortsat 
skal løses decentralt.

•	Ændrede arbejdsgange, 
herunder regelforenkling, 
omlægning af arbejdstid, 
effektivisering af fakturabe-
handling, kanalstrategi og 
reducerede åbningstider på 
rådhuset.

•	It, digitalisering og vel-
færdsteknologi, herun-
der digital post, fjernprint, 
selvbetjeningsløsninger, 
talegenkendelsesprogram-
mer, elektroniske sags-
gange i kommunikationen 
med praktiserende læger, 
bedre udnyttelse af ESDH-
systemer, nyt økonomi- og 
lønsystemer mv.
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Velfærdsteknologien 
er på vej

Kommunerne står i de kommende 
år over for flere udfordringer, der vil 
lægge et pres på de kommunale 
serviceområder. Der bliver flere 
ældre, men færre i den arbejdsdu-
elige alder til at forsørge dem. Flere 
borgere lider af kroniske og be-
handlingskrævende sygdomme, som 
øger efterspørgslen efter offentlig 
service til blandt andet sundhed og 
ældrepleje. Og i forvejen er kommu-
nernes økonomi under pres.
 
For at få mest ud af ressourcerne 
er der i den offentlige sektor fokus 
på velfærdsteknologi, som kan løse 
opgaverne på nye og mere effek-
tive måder. 

Undersøgelsen viser, at de fleste 
kommuner allerede har taget mange 
forskellige velfærdsteknologiske 
løsninger i brug. 71 pct. af kommu-
nerne forventer allerede i 2013 at 
opnå effektiviseringsgevinster som 
følge af nye velfærdsteknologiske 
løsninger, jf. figur 13.

ældreområdet. Robotstøvsugere, 
GPS til demensramte borgere, 
løfteteknologi (elektriske lifte), 
toiletter med skyl-, spule- og tør-
refunktion samt telemedicin er 
således blandt de løsninger, som 
flest kommuner i dag har erfaring 
med, jf. figur 14.

Den nye teknologi vinder dog 
også indpas på andre områder. 
Eksempelvis har næsten hver 
tredje kommune svaret, at de har 
taget talekendelsesprogrammer 

Velfærdsteknologi er én af løsningerne på fremtidens udfordringer 
på sundheds- og ældreområdet. Men det vinder også indpas på 
andre områder. 

Figur 13 Kommuner, der forventer at opnå effektiviseringsgevinster ved vel-
færdsteknologi i 2013

57% 82%

Velfærdsteknologi er endnu et 
forholdsvist nyt indsatsområde i 
kommunerne, men der arbejdes 
allerede med mange forskellige 
løsninger. Nogle løsninger er un-
der udvikling og pilotafprøvning i 
få kommuner. På andre områder 
foreligger der efterhånden et solidt 
erfaringsgrundlag, der giver grund-
lag for at løsningerne kan rulles ud 
i stor skala. 

Velfærdsteknologien gør sig sær-
ligt gældende på sundheds- og 

og elektroniske nøglekort i brug, 
ligesom 14 pct. af kommunerne 
anvender teletolkning.

Undersøgelsen viser også, at der i 
mange kommuner er konkrete over-
vejelser om, at tage nye løsninger i 
brug i 2013 eller videre frem. Der er 
således udsigt til, at de velfærdstek-
nologiske løsninger vil finde endnu 
større udbredelse i den kommunale 
sektor fremover.  

71%
Forventer 
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29%
Forventer ikke
gevinster i 2013
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Figur 14 Velfærdsteknologi i kommunerne
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Loftslifte sparer tid 

Aarhus Kommune har indført 
loftslifte i de plejeboliger, hvor 
der er behov for forflytninger 
med lift. Initiativet har ef-
fektiviseret arbejdsgangen i 
forbindelse med forflytning, 
således at man går fra to 
til én medarbejder i alle de 
forflytningssituationer, hvor 
dette er muligt og forsvarligt. 
Implementeringen af loftslifte 
har frigivet 6 minutter i gen-
nemsnit pr. borger. Fra 2012 
frigøres ressourcer svarende 
til ca. 3 mio. kr. årligt.

Tal din tekst  

Talegenkendelse er også på 
vej til at slå igennem i kommu-
nerne som en teknologi med 
masser af effektiviseringspo-
tentiale. Teknologien gør det 
muligt for sagsbehandlerne 
med talte ord at indrapportere 
deres sager på computeren 
på langt kortere tid, end de 
kan taste de samme sager ind 
via tastaturet. 

Flere kommuner er allerede 
i gang med at afprøve tale-
genkendelsesprogrammer, og 

Danmark har i det hele taget 
lagt sig i spidsen i forhold til at 
få erfaringer med teknologien. 

Det største forsøg i Europa 
foregår lige nu i Odense 
Kommune, hvor 700 sagsbe-
handlere i borgerservice og 
jobcentre bruger talegenken-
delse som et fast element i 
deres hverdag. Hvis anvendel-
sen fortsætter som nu, vil hver 
sagsbehandler i kommunens 
jobcentre kunne spare otte 
timer om måneden. 
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Fra analog 
til digital service

Digitalisering skal styrke borgernes 
muligheder for at forvalte deres 
egne relationer til kommunen 
gennem nettet i almindelighed og 
selvbetjening i særdeleshed. Heri 
ligger både en effektivisering af 
kommunernes administration og et 
kvalitetsløft i betjeningen, da bor-
gerne fremover kan få hurtigere af-
gørelser og vælge en betjening på 
et tidspunkt, der passer borgeren.

Men digitalisering skal også 
medvirke til helt grundlæggende 
at forny indholdet i velfærds-
ydelserne. Fx i folkeskolen, hvor 
fremtidens undervisningsformer 
skal tilrettelægges anderledes, når 
undervisningsmidlerne skaber nye 
muligheder. Digitalisering er derfor 
også et af svarene på de stramme 

økonomiske rammer og demogra-
fiske udfordringer, kommunerne 
står med og overfor.

Digitaliseringen af kommu-
nerne foregår i og på tværs 
af kommunegrænserne. 
Blandt andet i regi af KOMBIT 
og Den Fælleskommunale 
Digitaliseringsstrategi, som samler 
kommunerne om en række fælles 
initiativer, der skal give kommuner-
ne bedre mulighed for at påvirke 
it-markedet og opnå nye og bedre 
løsninger. 

Effektivisering gennem digitalise-
ring kræver ofte større investerin-
ger, og gevinster viser sig typisk 
først efter flere år. Alligevel viser 
undersøgelsen, alle kommuner for-

venter at digitaliseringsinitiativerne 
vil føre til effektiviseringsgevinster 
i 2013 – blandt andet i form af 
færre udgifter til porto og papir/
kuverter, it-udstyr og lønsum. 

Næsten alle kommuner forventer 
at digitaliseringsinitiativerne vil blive 
omsat i forbedrede arbejdsgange, 
mens 85 pct. af kommunerne 
forventer, at der vil være gevinster 
at hente i en mere omkostningsef-
fektiv kommunikation mellem kom-
munen på den ene side og borgere 
og virksomheder på anden side. 
Derudover forventer to tredjedele af 
kommunerne, at initiativerne i den 
fælleskommunale digitaliserings-
strategi, fx DUBU og det Fælles 
Medicinkort vil give et positivt af-
kast i 2013, jf. figur 15.

Alle kommuner forventer digitaliseringsgevinster 
på bundlinjen i 2013. 

Figur 15 Inden for hvilke områder forventer kommunen at opnå effektiviseringsgevinster i 2013? 
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Resultaterne skal ses i lyset af, at 
kommunerne i de senere år har 
haft fokus på digital post og selv-
betjeningsløsninger, og at mange 
ind- og udadgående borger- og 
virksomhedshenvendelser allerede 
er flyttet over på digitale kanaler. 
Mange kommuner har således i 
de senere år reduceret antallet af 
borgerservicecentre, og i stedet 
gennemført lokale kampagner for 
at gøre borgere og medarbejdere 
fortrolige med den digitale kommu-
nikation og selvbetjening.

Resultaterne viser imidlertid også, 
at kommunerne har store forvent-
ninger til, at loven om obligatorisk 
digital post og selvbetjening vil 
sætte ekstra turbo på udviklingen. 

Lovgivningen har gjort det muligt 
for kommunerne at lukke ned 
for den personlige betjening på 
flere serviceområder allerede fra 

december 2012 (heriblandt flyt-
ning, skoleindskrivning, optagelse 
i dagtilbud, fritidshjem og SFO). I 
2013 (heriblandt begravelseshjælp, 
hjælpemidler, kørekort, pas og læ-
gevalg) og 2014 (endnu ikke afkla-
ret) følger flere serviceområder, og 
i 2015 er målet, at mindst 80 pct. 
af alle ansøgninger og anmeldelser 
fra borgerne skal være digitale.

Det kan derfor forventes, at kom-
munerne også videre frem vil 
høste betydelige gevinster ved en 
mere effektiv kommunikation med 
borgere og virksomheder.

Erfaringen er, at borgerne ønsker 
at kommunikere digitalt med det 
offentlige, men også at de kræver 
moderne, digitale løsninger, når 
det passer dem. Kommunerne har 
igangsat en lang række initiativer 
i 2013, som skal sikre en vækst 
i den digitale borgerbetjening. 

Næsten alle kommuner har fokus 
på udvikling af flere og bedre 
selvbetjeningsløsninger samt im-
plementering af digital post fra 
kommunen til borgere og virksom-
heder, jf. figur 16. 

Et andet indsatsområde er udvik-
ling af kommunens hjemmeside. 
Det handler blandt andet om at 
gøre det lettere for borgere og 
virksomheder at finde information, 
så mængden af traditionelle hen-
vendelser via telefon, personligt 
fremmøde og ustruktureret mail-
kommunikation kan nedbringes. 

Derudover oplyser mere end 
halvdelen af kommunerne, at de 
har igangsat initiativer, der skal 
optimere kommunens it-arkitektur 
og it-systemer, så de i højere grad 
understøtte effektive arbejdsgan-
ge samt halv- og fuldautomatiske 
selvbetjeningsløsninger. 

Figur 16 Hvilke digitale initiativer er i gang eller vil kommunen igangsætte inden for det næste år for at 
udmønte effektiviseringen?
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Kommunernes besvarelser viser i 
øvrigt, at digitaliseringsgevinsterne 
i de fleste tilfælde høstes forlods 
via budgettet, og at de oftest 
tilfalder kommunekassen. En 
tredjedel af kommunerne har dog 
også angivet, at der også er initia-

Sideløbende med kom-
munernes udbredelse af 
selvbetjeningsløsninger og 
samling af en række opgaver 
i ”Udbetaling Danmark” har 
kommunerne taget initiativer, 
så de i højere grad udnyt-
ter stordriftsfordelene på de 
borgerbetjeningsområder, der 
fortsat skal løses i kommu-
nerne. 

Undersøgelsen viser, at bor-
gerbetjeningen i dag er samlet 
i relativt få centre. 70 pct. af 

landets kommuner har kun et 
borgercenter, jf. figur 17. 18 pct. 
af kommunerne har tre eller fire 
centre. Her er der imidlertid tale 
om forholdsvis geografisk store 
kommuner.

Undersøgelsen viser også, 
at langt de fleste kommuner 
vurderer, at de har fundet den 
rette struktur. Kun 10 pct. af 
kommunerne overvejer eller har 
besluttet at foretage yderligere 
reduktioner i antallet af borger-
servicecentre i 2013. 

Færre borgerservicecentre

Figur 17 Antal borgerservicecentre i kommunen

1

70%

13% 14%

4%
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tiver, hvor gevinsterne hjemtages 
gradvist eller når gevinsten er rea-
liseret. Og hver fjerde kommune 
har svaret, at de enkelte enheder 
i nogle tilfælde kan få lov til at 
beholde en del af gevinsten til fx 
kvalitetsforbedringer.
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Effektive indkøb 
og fælleskommunalt samarbejde

Bedre indkøb har igennem flere år 
bidraget til at skaffe kommunerne 
et øget økonomisk råderum. Det 
sker blandt andet ved, at kommu-
nerne i stadig større grad forpligter 
sig over for enkeltleverandører, 
standardiserer varesortimenterne 
og øge volumen ved at købe ind i 
fællesskab. 

KL’s undersøgelser har i de senere 
år vist, at kommunerne hvert år 
budgetterer med besparelser på 
indkøb. Dette gør sig også gæl-
dende i 2013, hvor 84 pct. af kom-
munerne budgetterer med effekti-
viseringsgevinster, jf. figur 18. 

Kommunerne henter stadig flere gevinster 
ved at presse priserne i fællesskab

Figur 18 Kommunernes forvent-
ninger til indkøbseffektiviseringer 
i 2013

De kommuner, som forventer ind-
købseffektiviseringer i 2013, for-
venter samlet at opnå gevinster for 
448 mio. kr. eller i gennemsnit 109 
kr. pr. indbygger. Gevinsterne skal 
ses i lyset af, at der i både 2011 
og 2012 er opnået betydelige ge-
vinster gennem bedre og billigere 
indkøb. Med de forventede gevin-
ster i 2013 vil der over de seneste 
tre år være opnået en samlet ge-
vinst på ca. 1,2 mia. kr., jf. figur 19.

Figur 19 Kommunernes forventninger til indkøbseffektiviseringer 
2011-2013
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I de fleste kommuner handler det om 
at indgå centrale indkøbsaftaler på 
nye områder, at øge brugen af alle-
rede indgåede aftaler samt at indgå 
endnu bedre aftaler på de områder, 
hvor kommunen allerede har aftaler. 

Det er dog også vigtigt at have 
fokus på, hvordan aftalerne bliver 
implementeret. Hvis ikke aftalerne 
bliver overholdt lokalt i den enkelte 
kommune, er der nemlig risiko for, 
at det ender som en rammebespa-
relse på driften i stedet for som 
reelle effektiviseringer. 

Sidste års undersøgelse viste, at 
der i mange kommuner er taget 
stilling til, hvordan gevinsterne 
skal fordeles. I nogle kommuner 
sker det efter en model, hvor en 
del af gevinsten bliver på områ-
det, så der på den måde skabes 
et øget incitament til at bruge de 
centrale indkøbsaftaler. Mange 
kommuner har også investeret i 
it-løsninger, som kan monitorere 
kommunens indkøbsmønstre, så 
der blandt andet kan skabes over-
blik over brugen af kommunens 
indkøbsaftaler.

84%
Forventer 

gevinster i 2013

16%
Forventer ikke
gevinster i 2013



22

Stordrift på tværs 
af kommunegrænser
Indkøbsområdet er ligesom digi-
taliseringsområdet kendetegnet 
ved, at udviklingen ikke kun sker i 
den enkelte kommune, men også 
i kommunale indkøbsfællesskaber 
og på tværs af landet med SKI-
aftaler. 

Undersøgelsen viser, at 86 pct. af 
kommunerne indgår i fælleskom-
munale samarbejder på indkøbs-
området, jf. figur 20. Det sker bl.a. 
ved de fælleskommunale forplig-
tende indkøbsaftaler, som skal 
indhente stordriftsfordele og opnå 
bedre priser gennem stort volumen 
og forpligtelser. 

Kommunerne samarbejder i høj 
grad også, når det gælder udbud 
af kommunale opgaver. Således 
har 74 pct. af kommunerne svaret, 
at de indgår i et fælleskommunalt 
samarbejde vedrørende udbud. 

Også i forhold til it og digitalisering 
og på teknik- og miljøområdet er 
der i dag etableret fælleskommu-
nale samarbejder med henblik på 
effektivisering af de kommunale 
opgaver. Og drift af sprogcentre, 
tandregulering, genoptræning, 
hjælpemiddelcentre, befordring, 
madproduktion, beredskabsop-
gaver mv. løses også i stigende 
omfang på tværs af kommune-
grænser.

Figur 20 Inden for hvilke områder har kommunen indgået eller forven-
ter kommunen at indgå i fælleskommunale samarbejder med henblik 
på at indhøste effektiviseringsgevinster?

Indkøb

86% 74% 33% 24%

Udbud IT og 
digitalisering

Teknik og
miljøområdet
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Undersøgelsen af kommunernes 
effektiviseringsindsats i 2012 
og 2013 er gennemført som en 
elektronisk spørgeskemaunder-
søgelse i perioden 7. november til 
den 11. december 2012.

80 kommuner har besvaret spør-
geskemaet, hvilket svarer til en 
svarprocent på 82 pct. 

Om undersøgelsen

Undersøgelsen følger op på KL’s un-
dersøgelser fra efteråret 2009, 2010 
og 2011, der er præsenteret i publi-
kationerne ”De effektive kommuner” i 
henholdsvis januar 2010, januar 2011 
og januar 2012. 

KL vil gerne takke de mange medarbej-
dere i kommunerne, der har bidraget til 
besvarelsen af spørgeskemaet. 
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Opsamling
Yderligere 
information

KL
Økonomisk Sekretariat
Weidekampsgade 10
DK-2300 København S
Telefon: 33 70 33 70

Kontakt 
Chefkonsulent Lars Eckeroth
på telefon 3370 3414 
eller på mail: lar@kl.dk

www.kl.dk


