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Kommunerne har netop vedtaget 
deres budgetter for det første år 
i den nye valgperiode. Drifts- og 
anlægsudgifterne holder sig inden 
for regeringens økonomiske politik, 
og kommunerne formår således at 
reducere driftsudgifterne og samti-
dig øge effektiviseringerne i 2014 i 
forhold til 2013.

I KL’s effektiviseringsundersøgelse 
svarer kommunerne, at kommu-
nalbestyrelserne i den nye valgpe-
riode i endnu højere grad end i den 
forrige vil stille krav om effektivise-
ringer. Det skal ellers ses i lyset af 
en periode præget af en historisk 
hård økonomisk krise med behov 
for genopretning af den offentlige 
økonomi. Kommunerne har siden 
2009 reduceret serviceudgifterne 
med over 12 milliarder kroner 
Men effektiviseringer har været 
brugt som et aktivt redskab til at 
fastholde et økonomisk og politisk 
råderum. 

Selvom der efterhånden er flere og 
flere tegn på, at den økonomiske 
krise er ved at aftage, dokumen-
terer undersøgelsen, at der ikke 
skrues ned for dampen på effek-
tiviseringskedlen i kommunerne. 
Snarere tværtimod. 

Det er der flere grunde til. Først 
og fremmest skaber den demo-
grafiske udvikling – med flere 
ældre og personer uden for ar-
bejdsmarkedet kombineret med 
et fald i antallet af erhvervsaktive 
danskere – et dobbeltpres på den 
offentlige kasse. Indtægterne fal-
der. Udgifterne stiger. Herudover 
har kommunalbestyrelserne i 
de sidste fire år stillet krav om 
politisk handlefrihed gennem 
frigørelse af økonomisk råderum. 
Det har givet historisk høje ef-
fektiviseringer. Siden 2011 har 
kommunerne realiseret gevinster 
for mellem 2,6 og 2,9 milliarder 
kroner om året. 

En ny undersøgelse fra KORA 
fra oktober 2013 viser, at kom-
munalbestyrelsesmedlemmerne i 
de sidste fire år vurderer, at de i 
højere grad har fået gennemført 
deres mærkesager sammenlig-
net med perioden før. Samtidig 
er kommunalpolitikerne ikke af 
den opfattelse, at de økonomiske 
problemer har været større i den 
seneste valgperiode end i perio-
den før. Det er i sig selv interes-
sant, når perioden i almindelighed 
har været præget af markante 
udgiftsreduktioner i stort set alle 

Indledning 

kommuner, mens den forrige 
periode var præget af markante 
udgiftsstigninger. 

Det vidner også om en kommunal 
sektor i omstilling. En kommunal 
sektor, hvor kommunalpolitikerne 
udstikker klare rammer for arbej-
det med råderum, og hvor god 
økonomisk styring er en væsentlig 
politisk målsætning på lige fod 
med gode daginstitutioner, gode 
folkeskoler og en god ældrepleje.

At der er sket en markant omstil-
ling i kommunerne de seneste år 
fremgår tydeligt, når man sammen-
holder udviklingen i kommunerne 
med udviklingen i den øvrige del 
af den offentlige sektor, jf. figur 1, 
der viser udviklingen i den samlede 
beskæftigelse i stat, regioner og 
kommuner. Hvor stat og regioner 
er på et beskæftigelsesniveau, der 
er højere end ved udgangen af 
2009, ligger kommunerne på et 
markant lavere niveau, end da be-
skæftigelsen toppede.

Kommunerne har de seneste fire 
år reduceret antallet af ordinært 
ansatte med næsten 30.000 med-
arbejdere. Det er ikke sket uden 
servicereduktioner, men det store 

Kommunernes effektiviseringsarbejde har gjort det muligt at gen-
nemføre historiske udgiftsreduktioner uden større dramatik. 
Ambitiøse krav til effektivisering vil også gøre sig gældende i den 
nye valgperiode. 
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fokus på effektiviseringer har gjort 
omstillingerne mindre vanskelige. 
Kommunerne er gået forrest i be-

stræbelserne på at få borgernes 
skattekroner til at række længere. 
Og KL’s aktuelle effektiviserings-

Figur 1 Beskæftigelsesudviklingen i den offentlige sektor 2008-2013 (4. kvartal 2009=indeks 100)

undersøgelse viser, at kommuner-
ne går endnu længere på literen i 
de kommende år.
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Anm.: i 2 kvartal 2013 faldt kommunernes beskæftigelse markant som følge af lærerkonflikten. 

Det er der beregningsteknisk taget højde for, så det ikke påvirker udviklingen i figuren.
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Hæver 
overliggeren igen

Siden 2007 har kommunerne 
hvert år høstet store gevinster 
gennem effektiviseringsarbejdet. 
Gevinsterne er hvert år steget fra 
0,6 milliarder kroner i 2007 til, at 
kommunerne alene de sidste tre 
år har kunnet realiseret effekti-
viseringsgevinster på mellem 2,6 
og 2,9 milliarder kroner årligt, jf. 
figur 2. 

Undersøgelsesresultaterne vidner 
om en stor omstillingsparathed i 
kommunerne, men også om, at der 
hele tiden tænkes nyt og udvikles 
nye, smartere løsninger på opgave-
områderne i den enkelte kommune 
og på tværs af kommunerne. 

Der er skabt økonomisk råderum 
blandt andet, fordi kommunalpo-

litikerne har opstillet tydelige mål 
for effektiviseringsarbejdet og 
ikke mindst haft fuld fokus på at 
høste gevinsterne af de frø, som 
er blevet sået i tidligere år.

I 2014 budgetterer kommunerne 
med en samlet gevinst på ca. 3,2 
milliarder kroner. Dermed hæves 
overliggeren igen, selvom de lavt 
hængende frugter for længst er 
høstet, og effektiviseringsarbej-
det i dag kræver helt anderledes 
og grundlæggende omstillinger 
af den kommunale velfærd.

Den demografiske udvikling og 
udviklingen i de offentlige finanser 
indebærer, at der ikke er udsigt til 
nye penge, og at der skal leveres 
flere velfærdsydelser inden for et 

nulvækst-scenarie. Det kræver, at 
der udvikles og investeres i nye 
smartere løsninger, hvis kommu-
nerne skal kunne fortsætte med at 
levere et højt niveau for velfærds-
ydelser i fremtiden.

De mange frigjorte midler er en 
del af forklaringen på de histo-
riske udgiftsreduktioner. Men 
forud for gevinstrealiseringen har 
kommunerne typisk investeret 
store beløb til nye bygninger, it-
løsninger, velfærdsteknologi mv. 
Og en del af gevinsterne er ofte 
blevet tilbageført til området, fx til 
kompetenceudvikling, så medar-
bejderne har kunnet håndtere de 
nye it-løsninger og velfærdstek-
nologiske indsatser.

I 2013 har kommunerne effektiviseret for 2,9 milliarder 
kroner. Det er væsentlig mere end året før. I 2014 hæ-
ver kommunerne igen overliggeren. 

Figur 2 
Udvikling i kommunernes 
effektiviseringsindsats 
efter kommunalreformen

Kilde: KL’s effektiviseringsundersøgelse 2013/2014
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Figur 3 
Budgetterede effektiviseringsgevinster pr. indbygger i 2014 
opdelt på kommuner

Effektiviseringsgevinster 
varierer

Undersøgelsen viser, at der er 
forskel på det udgangspunkt, 
kommunerne kommer fra i ef-
fektiviseringsbestræbelserne, og 
at det varierer, hvor meget den 
enkelte kommune har forudsat at 
effektivisere, jf. figur 3.

Det fremgår af figuren, at fire 
kommuner forventer at effektivi-
sere for mere end 1.100 kroner 
pr. indbygger i 2014. Det er en 
ambitiøs målsætning, der svarer 
til knap 3 pct. af servicebudgettet 
i en gennemsnitskommune. 

De fleste kommuner ligger i inter-
vallet 300-600 kroner pr. indbyg-
ger, men der er også en gruppe 
på otte kommuner, der budget-
terer med mindre end 100 kroner 
pr. indbygger. Disse kommuner 
oplyser typisk, at de har realiseret 
betydelige effektiviseringsgevin-
ster i 2013, og at de er i gang 
med at forberede større effektivi-
seringsinitiativer for 2015. 

Hvis en kommune budgetterer 
med effektiviseringsgevinster på 
500 kroner pr. indbygger, vil det 
svare til et råderum på knap 30 
millioner kroner i en gennemsnits-
kommune. Det er derfor vigtigt, at 
kommunalbestyrelsen er ambitiøs 
i forhold til effektiviseringspoten-
tialet, hvis kommunen skal have 
et rimeligt økonomisk råderum. 

Kilde: KL’s effektiviseringsundersøgelse 2013/2014
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Effektiviseringerne 
rammer bredt

Kommunerne effektiviserer i 
2013 og 2014 over en bred kam. 
Undersøgelsen viser, at der er be-
tydelige effektiviseringsgevinster 
på samtlige store serviceområder, 
jf. figur 4. Det administrative om-
råde har lige siden kommunalre-
formen i 2007 tegnet sig for de 
fleste gevinster. Det gør sig også 
gældende i 2014. 

Administrationen er mål for de fleste effektiviseringer, 
men alle områder er i fokus. Det er nødvendigt for at 
sikre det nødvendige økonomiske råderum.  

Figur 4 Fordelingen af effektiviseringsgevinster på hovedområder i 2013 og 2014

Undersøgelsen viser, at kommu-
nerne på stort set alle områder i 
2014 forventer større gevinster 
end i 2013. Der er dermed intet, 
som tyder på, at kommunalvalget 
har lagt en dæmper på kommu-
nernes effektiviseringsambitioner 
– snarere tværtimod. 

Kilde: KL’s effektiviseringsundersøgelse 2013/2014

Bedre og billigere 
administration

Administrative effektiviserin-
ger har længe været i høj kurs 
blandt kommunalpolitikerne. Der 
er høstet betydelige gevinster 
på området siden kommunalre-
formen. Det kan aflæses i såvel 
kommunernes regnskaber som i 
kommunernes personaleforbrug 
til administration og ledelse.
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Undersøgelsen viser, at alene i 
2013 har kommunerne høstet 
effektiviseringsgevinster for mere 
end 600 millioner kroner I 2014 
er kommunerne endnu mere am-
bitiøse, da de ifølge undersøgel-
sen budgetterer med gevinster på 
det administrative område for 780 
millioner kroner. Det administra-
tive område er dermed fortsat det 
enkeltområde, som tegner sig for 
de fleste effektiviseringer.  

Økonomiaftalen for 2012 inde-
holdt en målsætning om, at kom-
munerne i 2013 skulle reducere 
det administrative ressourcefor-
brug med 5 pct. svarende til ca. 
1,5 milliarder kroner i forhold til 
niveauet i 2010. I regnskabet for 
2012 var kommunernes centrale 
administrationsudgifter allerede 
reduceret med ca. 1 milliard kro-
ner (3,5 pct.) eller 226 kroner pr. 
borger (4,3 pct.), jf. figur 5.

Figur 5 Kommunernes centrale administrationsudgifter R2007-R2012

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Note: Korrigeret for relevante meropgaver som følge af DUT mv. Udgifterne er afgrænset 
som summen af nettodriftsudgifterne på hfu 6.45. Opgjort i 12-pl og opgaveniveau.

Den mindre stigning i kommuner-
nes centrale administrationsud-
gifter fra 2011 til 2012 skyldes 
blandt andet, at kommunerne i 
stigende grad forstærker analyse- 
og specialistfunktionerne og sam-
ler de administrative ressourcer 
centralt for at høste administra-
tive stordriftsfordele.
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For at få et retvisende billede af 
kommunernes samlede administra-
tive ressourceforbrug, er det derfor 
nødvendigt også at følge udviklin-
gen i det administrative ressour-
ceforbrug på velfærdsområderne. 
Det er der mulighed for ved at se 
på det samlede personaleforbrug 
til administration og ledelse – både 
centralt og decentralt.

Personaleforbruget til administra-
tion og ledelse er reduceret fra 
16,2 årsværk pr. 1.000 borgere 
ved indgangen til 2010 til 15,4 
årsværk i 2013, jf. figur 6. Det 
svarer til et fald på næsten 3.500 
årsværk eller 3,9 pct. af det sam-
lede personaleforbrug til admini-
stration og ledelse.

Det er specielt de decentrale le-
dere og de administrative chefer, 
der er blevet færre af. De to grup-
per er reduceret med henholdsvis 
18,3 pct. og 6,1 pct. Faldet dækker 
over betydelige strukturelle æn-
dringer i kommunernes tilrettelæg-
gelse af de administrative opgaver 
på skoler og daginstitutioner mv. 
Kommunerne samler administratio-
nen og slanker ledelseslagene ved 
at indføres fælles ledelse af flere 
institutioner og ved at sammen-
lægge både institutioner og skoler 
til større enheder. 

Den øvrige administration er øget 
med 3,1 pct. Det er en stigning, der 
først og fremmest skyldes en til-
gang af sagsbehandlere i kommu-
nernes jobcentre og ydelsesenhe-
der samt i visitationsenhederne på 
ældre- og socialområdet, herunder 
de specialiserede områder. 

Faldet i det administrative res-
sourceforbrug sker, selvom der 
i de senere år er kommet flere 
borgere – og dermed ”kunder” at 
betjene på rådhuset.

Når det er lykkedes for mange 
kommuner at nedbringe det admi-
nistrative ressourceforbrug, skyl-
des det i høj grad, at investerin-
gerne i digitalisering og bedre it-

Figur 6
Administrative årsværk pr. 1.000 borgere, 2009-2013

Kilde: Særudtræk fra KRL

Note: Baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets definition af kommunernes administra-
tive personale, dvs. inkl. administrative støttefunktioner/sekretariatsbetjening, administrative 

chefer, decentrale ledere samt personale, der løser myndighedsopgaver.

systemer nu for alvor giver effekt 
på bundlinjen. Kommunikationen 
mellem forvaltningen og borgere 
foregår fx i stigende grad via 
digital post og selvbetjening, og 
udviklingen af it-systemerne gør 
det gradvist muligt at omlægge 
manuelle arbejdsgange til mere 
automatiserede løsninger. 

Mange kommuner har sammenlagt 
administrative afdelinger og stabs-
funktioner og foretaget betydelige 
reduktioner i chef- og ledelses-
laget. Der er også en tendens til, 
at kommunerne inden for og på 
tværs af kommunegrænserne i 
øget grad udnytter skalafordelene 
ved en konsolidering af de admi-
nistrative støttefunktioner, som fx 
lønadministration, bogholderi- og 
regnskabsfunktioner, indkøb, it- og 
ejendomsdrift, telefonomstilling og 
selvbetjeningssupport. 

Ud over at det kan frigøre de de-
centrale ledere og medarbejdere 
for administrative opgaver, kan 
det også bidrage til en højere 
kvalitet, at opgaverne varetages 
af medarbejdere, der har admini-
stration som kerneopgave.
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Kommunerne er i undersøgelsen blevet bedt om 
at angive tre effektiviseringstiltag i 2013 eller 
2014, som bidrager til at reducere kommunernes 
udgifter til administration. Besvarelserne fordeler 
sig inden for følgende temaer:

It, digitalisering og velfærdsteknologi: 
Digital post, digitale selvbetjeningsløsninger, fjern-
print, elektronisk byggesags-arkiv, digital plads-
anvisning, digital jobcenter, digital udsendelse af 
lokalplaner, digitale annonceringer og udgivelser i 
stedet for tryk, implementering af nye it-systemer, 
herunder økonomi-, debitor- og indkøbssystem, 
ESDH-system, og talegenkendelsesprogrammer.

Ændring af administrativ organisation: 
Samling af administrative opgaver, herunder løn, 
bogholderi, regnskab, økonomi, etablering af kon-
taktcentre/call centre, sammenlægning af admi-
nistrative afdelinger og stabsfunktioner, reduktion 
i chef og ledelseslag, herunder også på direktion 
og afdelingslederniveau, færre politiske udvalg, 
nyt rådhus med fysisk samling af administration.

Sådan reducerer kommunerne 
de administrative udgifter

Udbud og indkøb: 
Outsourcing af drift af it-servere, bedre og bil-
ligere indkøbsaftaler, øget brug af indkøbsaftaler, 
udbud af it-systemer, telefoni mv.

Andet: 
Effektivisering af befordringsopgaven, etablering 
af central ejendomscenter, regel- og proces-
forenkling, effektiv mødeafvikling, omlægning af 
arbejdsgange, lavere sygefravær, bedre udnyt-
telse af bygningsmasse, energieffektivisering.

Uspecificerede rammebesparelser på løn og drift 
bliver af flere kommuner også fremhævet som en 
væsentlig kilde til administrative effektiviseringer.

Find inspiration i KL-pjecen: ”10 gode eksempler 
på administrative effektiviseringer i kommunerne” 
fra 2014. Overskrifterne på de kommunale cases 
er blandt andet:

•	 Viborg Rådhus - Fra vision til drift

•	 Vejle Kommune har gode erfaringer med video-
konferencer

•	 Administrativt fællesskab på dagtilbudsområdet 
skaber resultater i Slagelse Kommune

•	 Fælleskommunal selvbetjenings-hotline

•	 Store gevinster ved et integreret økonomi-, løn- 
og debitorsystem i Horsens Kommune

•	 Odense Kommune er på vej til at gøre tale til 
guld

10 gode eksempler 
på administrative effektiviseringer

•	 Skildpadder gør digital post til en succes i 
Favrskov Kommune

•	 Gevinster i det moderne rådhus – erfaringer 
fra Gladsaxe Kommune



12

Store gevinster 
på velfærd

Også når det kommer til de tre 
store serviceområder – dagtilbud, 
skole og ældre har kommunerne 
øget ambitionerne markant i 
2014. De tre områder forventes 
samlet set at indbringe effektivi-
seringsgevinster på 1,1 milliarder 
kroner i 2014 mod knap 0,9 mil-
liarder kroner i 2013. 

På alle tre områder forventes en 
mere effektiv anvendelse af ind-
købsaftaler at bidrage væsentligt 

til realiseringen af gevinsterne 
på området, jf. figur 7. Faktisk 
forventer 70 pct. af kommunerne, 
at mere effektivt indkøb vil fri-
gøre midler på de tre områder. 
Tilsvarende forventer ca. 40 pct. 
kommunerne, at et lavere syge-
fravær vil kunne frigøre ressour-
cer. 

Hvis man ser bort fra de mest 
udbredte effektiviseringsindsatser 
såsom indkøb og sygefravær, er 
der betydelige forskelle mellem 
områderne i forhold til, hvad der 
skal realisere gevinsterne.

Figur 7
De væsentligste bidrag 
til effektiviseringsgevinster på områderne i 2014

Tilpasning af kapaciteten 
på børneområdet

På dagtilbudsområdet handler 
den fremadrettede realisering 
fortsat om ændringer i dagtil-
budsstrukturen. 

Kommunerne har de seneste år 
tilpasset dagtilbudsstrukturen til 
det faldende børnetal. Alene de 
sidste tre år, fra 2009 til 2012, har 
kommunerne reduceret antallet af 
daginstitutioner med ca. 600. Det 
sker både gennem egentlige luk-
ninger af mindre institutioner, men 
også gennem sammenlægning 
af en række mindre institutioner 
til større og mere bæredygtige 
institutioner. Den gennemsnitlige 
institutionsstørrelse for et 0-5 års 
barn i vuggestue, børnehave eller 
aldersintegreret daginstitution er 
således steget med næsten 10 
børn siden 2009.

Der er flere årsager til, at det på 
småbørnsområdet er vanskeligere 
at foretage kapacitetstilpasninger 
end på så mange andre områder. 
For det første er det svært på for-
hånd at kunne sige præcist, hvor 
mange børn der forventes at blive 
født i kommunen. For det andet 
er det meget varierende, hvornår 
man ønsker sit barn passet fra. 

Det betyder, at der kan være sto-
re forskelle mellem dækningsgra-
derne fra kommune til kommune, 
men også fra år til år. 

På trods af at det kan være svært 
at kapacitetstilpasse på små-
børnsområdet, viser figur 8 tyde-
ligt, at der i perioden fra 2010 til 
2012 er sket en betydelig tilpas-
ning af udgifterne til udviklingen i 
indskrevne børn.
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Figur 8 
Udviklingen i nettodriftsudgifter til 0-5 årige i forhold til udviklingen i antal indskrevne 0-5 årige fra 2010-2012, pct. 

Kilde: Danmarks Statistik 
samt egne beregninger.

Kommunernes tilpasning af udgif-
terne til udviklingen i børnetallet 
ændrer ikke på, at der er forskel 
i udgifterne pr. barn mellem kom-
munerne. Det kan handle om 
mange ting. Først og fremmest kan 
det handle om forskelle i politiske 
prioriteringer, altså forskellige valg 
af serviceniveau. Nogle kommuner 
har fx besluttet i høj grad at benytte 
sig af dagpleje, mens andre bruger 
vuggestuer eller aldersintegrerede 
institutioner. Tilsvarende har børne-
nes sociale baggrund også meget 
at sige i forhold til udgifternes stør-
relse. Men forskellene kan også 
skyldes forskelle i effektivitet. 

Kommunens dagtilbudsstruktur 
kan fx være mere eller mindre 
hensigtsmæssig i forhold til at 
kunne håndtere forskydninger i 
behovet for dagtilbud. Nogle kom-
muner har mange mindre og typisk 
dyre og mere ufleksible enheder. 
Små institutioner med fx 20-40 
børn vil som hovedregel indebære 
et højere ressourceforbrug pr. ind-
skrevet, da der skal være perso-

nale nok til at dække åbningstiden. 
Samtidig er der typisk en norme-
ring på en leder uanset institutio-
nens størrelse. Andre kommuner 

•	 Er udgiftsniveauet et udtryk 
for et valgt serviceniveau, el-
ler kan der være andre årsa-
ger til det niveau, kommunen 
befinder sig på? Hvad udgør 
fx den pædagogudannede 
personaleandel?

•	 Er der sket strukturtilpasninger 
i kommunen? Er der fx store 
eller små daginstitutioner?

Kapacitetstilpasning på børneområdet

•	 Er den gennemsnitlige tilbuds-
størrelse for aldersintegrerede 
institutioner et udtryk for et 
valgt serviceniveau, eller kan 
der være andre forklaringer? 

•	 Hvordan ser prognosen for bør-
netallet ud de kommende år?

•	 I den forbindelse er det vig-
tigt også at have fokus på, 
hvor stor en andel af børnene 
der rent faktisk indskrives i 
dagtilbud (dækningsgraden)

•	 Tænkes der i fælles ledelse 
af daginstitutionerne? 

•	 Og er ledelseslagene blevet 
slanket?

har valgt at samle institutionerne 
i større enheder, hvor personalet i 
højere grad også kan anvendes på 
tværs af aldersgrupper.

Da børnetallet forventes at fort-
sætte med at falde, er der i årene 
frem fortsat behov for at tilpasse 
udgifterne og effektivisere dag-
tilbudsområdet. I den forbindelse 
bør kommunen have fokus på 
følgende spørgsmål: 

Udvikling i nettodriftsudgifter til 0 - 5 årige 2010 - 2012, pct
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Udover at overveje dagtilbuds-
strukturen er mange kommuner i 
gang med en række indsatser, der 
skal lette det administrative arbejde 
blandt det pædagogiske personale 
på daginstitutioner, jf. figur 9.

Figur 9 Kommunernes aktuelle indsatser for at lette det administrative arbejde på dagtilbudsområdet.

Kilde: KL’s dagtilbudsundersøgelse blandt samtlige kommuner, efteråret 2013

Det fremgår blandt andet af fi-
guren, at 71 kommuner arbejder 
med at digitalisere en større del 
af det arbejde, der udføres på 
institutionerne, fx i forhold til at 
styrke kommunikationen mellem 
personale og forældre via intranet-
tet. Det kan også handle om digital 
ind- og udskrivning i forbindelse 
med aflevering og afhentning el-
ler om selvbetjeningsløsninger ved 
opskrivning af børn i institution. 

Figuren vidner desuden om, at 
mange kommuner arbejder med at 
frigøre tid til børnene gennem bedre 
arbejdstilrettelæggelse og reducere 
løn- og personaleadministrationsop-
gaverne i institutionerne. 44 kom-
muner angiver, at de arbejder med 
at slanke ledelseslagene, som også 
bekræftes af figur 10.

Endelig viser figur 10, at kommu-
nerne har fastholdt og endda øget 
antallet af pædagogiske medarbej-
dere fra september 2012 til sep-

Figur 10
Udviklingen i pædagogisk personale mv. 
og pædagogisk uddannede ledere fra 2007-2013

Kilde: KRL SIRKA og egne beregninger

Note: Stillingskategorierne 016 Pædagogisk personale i dagplejeordninger, 076 Pæd. pers., daginst./klub/
skolefr., 082 Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter og 277 Pædagogisk uddannede ledere

60

63

44

71

30

40

42

77

0          10          20          30          40          50          60          70          80          90

Initiativer til at formindske sygefravær

Strukturomlægning

Slanke ledelseslagene

Digitalisering, fx indført selvbetjening via
forældreintranet ift. opskrivning, fravær etc.

Optimeret ferieplanlægning

Bedre planlægning af arbejdet

Lette institutioners arbejde 
med løn- og personaleadministration

Lave centrale indkøbsaftaler

antal kommuner

110

105

100

95

90

85

80

Sep.
2007

Sep.
2008

Sep.
2009

Sep.
2010

Sep.
2011

Sep.
2012

Sep.
2013

Pædagogisk personale Pædagogisk uddannede ledere

In
de

ks
 s

ep
te

m
be

r 
20

07
 =

 1
00

97

88



15

tember 2013 på trods af et fortsat 
markant fald i børnetallet. Det skal 
blandt andet ses i lyset af den af-
tale, KL og regeringen indgik for 
2013 om øget kvalitet i dagtilbud.

Færre, men større skoler

40 pct. af kommunerne forventer 
fortsat at gennemføre strukturtil-
pasninger på skoleområdet. Det 
skal ses i lyset af, at kommunerne 
allerede igennem en årrække har 
gennemført tilpasninger af skole-
strukturen til det faldende elevtal. 
Alene fra skoleåret 2010/2011 til 
skoleåret 2012/2013 er antallet 
af folkeskoler reduceret med 204 
skoler, svarende til en reduktion i 
antal skoler på knap 14 pct. I sko-
leåret 2012/2013 var der således 
godt 1.300 folkeskoler i Danmark.

De nye strukturer på skoleområ-
det kan begrundes i mange andre 
forhold end det faldende elevtal. 

Sammenlægning af skoler til større 
enheder skaber bedre mulighe-
der for at indhøste administrative 
stordriftsfordele, ligesom kapaci-
tetsplanlægningen også er mere 
fleksibel ved større skoler. Det er 
også kendt, at større skoler har 
nemmere ved at tiltrække de bedst 
kvalificerede lærere, fordi de ska-
ber nogle stærke faglige miljøer for 
lærerne. Forskning peger også på 
en vis positiv sammenhæng mel-
lem skolestørrelse og elevernes 
afgangskarakterer. 

Figur 11 viser, at den tendens til-
syneladende også var gældende 
ved folkeskolens afgangsprøver i 
2012/2013. Det fremgår, at den 
gennemsnitlige afgangskarakter 
i de bundne fag (dansk, engelsk, 
fysik/kemi og matematik) var hø-
jere i skoler med flere end 750 
elever end i små skoler. Jo større 
skolerne bliver, desto højere er de 
gennemsnitlige afgangskarakterer.

Figur 11
Karaktergennemsnit i bundne fag ved folkeskolens 
afgangsprøve 2012/2013 fordelt på skolestørrelse

Kilde: UNI-C og egne beregninger
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Et af formålene med folkeskolere-
formen har været, at eleverne skal 
tilbringe mere tid sammen med 
lærerne. Med folkeskolereformen 
øges elevernes ugentlige timetal 
og lærerne skal undervise en stør-
re del af arbejdstiden. 

KL har i forbindelse med bud-
getindberetningen spurgt kom-
munerne om, hvor meget lærer-
nes undervisningstid øges med 
i skoleåret 2014/2015. Langt 
hovedparten af kommunerne har 
valgt at øge undervisningstiden 
med de 80 timer, der i gennemsnit 
er forudsat i forbindelse med øko-
nomiaftalen for 2014. Men en hel 
del kommuner har i forvejen haft 
en markant lavere undervisnings-
andel end gennemsnittet, og disse 
kommuner har typisk valgt at øge 
undervisningstiden med mere end 
de 80 timer.

Folkeskolereformen giver samti-
dig anledning til en række øvrige 
overvejelser på folkeskoleområdet. 
42 kommuner har fx svaret, at de 
forventer at ændre i tildelingsmo-
dellen til folkeskoleområdet, og 
langt hovedparten af kommunerne 

bruger en kombineret elevtals- og 
timebaseret tildelingsmodel. 

Tilsvarende har mange kommuner 
ændret i tildelingsmodellen for 
at øge tilskyndelsen til at arbejde 
med inklusion. 36 kommuner har 
svaret, at de nu fordeler midlerne 
til specialundervisning efter samme 
kriterier som til normalområdet. 20 
kommuner anvender som supple-
ment hertil forhold om elevernes 
socioøkonomiske baggrund som 
fordelingsparameter. 

Hvis man ser på, hvordan det går 
med kommunernes inklusionsar-
bejder, så viser figur 12, at kommu-
nerne i de senere år har knækket 
kurven, og nu får alvor er begyndt at 
nedbringe andelen af børn, der eks-
kluderes fra normalundervisningen 
(den såkaldte segregeringsgrad).

Udover at det for både den enkelte 
elev og for samfundet som helhed 
er godt at inkludere flest mulige 
elever i normalundervisningen, er 
det også godt for kommunekas-
sen. Segregerede tilbud er markant 
dyrere sammenlignet med inklude-
rende tiltag. 

Figur 12
Udviklingen i segregeringsgraden fra 2008/2009 til 2012/2013 i pct.

Kilde: Uni-C, Danmarks Statistik og egne beregninger

Folketinget har vedtaget en 
ambitiøs reform af folkeskolen, 
og samtidig vil elevtallet fortsat 
falde i de fleste kommuner i de 
kommende år. Det begrunder 
ekstraordinær politisk opmærk-
somhed. Det kan fx handle om: 

•	 Giver folkeskolereformen an-
ledning til, at kommunens po-
litiske mål for folkeskolen skal 
ændres eller konkretiseres, 
herunder hvordan der følges 
op på skolernes resultater?

•	 Har kommunen et overblik 
over ressourcer og resultater 
på de enkelte skoler?

•	 Er kommunens udgiftsniveau 
udtryk for et valgt service-
niveau, eller kan der være 
andre årsager til kommunes 
udgiftsniveau?

•	 Er der sket strukturtilpasnin-
ger i kommunen? 

•	 Hvornår har tildelings- og 
styringsmodellen i kommunen 
sidst fået et eftersyn?

•	 Løses de administrative op-
gaver centralt i kommunen 
eller decentralt på skolerne?  
Tænkes der i fælles ledelse 
af skolerne – noget der er 
gjort betydeligt nemmere 
med folkeskolereformen? 

•	 Er der fokus på brug af di-
gitale lærermidler, og har 
kommunen en strategi for 
digitalisering?

•	 Kan der opnås synergigevin-
ster ved at samtænke SFO, 
klubber, fritidshjem og dagtil-
bud med skolen og på denne 
måde skabe en sammenhæn-
gende skoledag for børnene?

Serviceeftersyn på 
folkeskoleområdet
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Rehabilitering 
og ny teknologi på ældre- 
og sundhedsområdet

På ældreområdet gennemfører 
mange kommuner også struktur-
tilpasninger ved fx at ændre i di-
striktsinddelingen. Men ellers er de 
to dominerende bidrag til indhøst-
ning af effektiviseringsgevinster 
på ældreområdet omlægning af 
servicen og indførelse af ny vel-
færdsteknologi. 

Kommunernes arbejde med hver-
dagsrehabilitering og patientrettet 
forebyggelse fylder fortsat meget i 
disse år. Det handler om at omstille 
ydelserne på især ældre- og kro-
nikerområdet, så ydelserne har et 
rehabiliterende sigte med henblik 
på, at borgeren ”kan forblive i eget 
liv” længst muligt.

KL’s undersøgelse af kommuner-
nes indsatser i 2014 dokumente-
rer, at en lang række kommuner 

Rehabilitering og træningstilbud, herunder døgntil-
bud og telemedicinske løsninger til ældre og kroni-
kere, der ofte indlægges på sygehuset 

Styrket sygepleje evt. med særlige kompetencer 
inden for det akutte, herunder akutpladser og akut-
teams i samarbejde med sygehuset målrettet ældre 
medicinske patienter og psykiatriske patienter.

Beredskab til modtagelse af færdigbehandlede pa-
tienter i form af aflastnings- og døgnrehabiliterings-
pladser 

Kompetenceudviklingsprogrammer for personale i æl-
dre- og sygeplejen med henblik på tidlig opsporing

Integrated care modeller med fælles kapacitets- og/
eller finansiering med det formål fx at opstille fælles 
alternativer til korttids – og medicinske indlæggelser

Samarbejde om opgaveoverdragelser 

Andre

Tabel 1
Områder hvor kommunerne styrker forebyggelsesindsatsen i 2014

71%

64%

51%

66%

8%

28%

31%

Kilde: KL’s undersøgelse af kommunernes sundhedsindsatser, november 2013

arbejder ud fra en rehabiliterende 
dagsorden og ønsker at videreud-
vikle det i 2014, jf. tabel 1.

Det fremgår af tabellen, at kom-
munerne opruster massivt på den 
patientrettede forebyggelsesindsats. 
71 pct. af kommunerne planlægger 
nye rehabiliterings- og trænings-
tilbud, som omfatter døgntilbud og 
telemedicinske løsninger til ældre, 
blandt andet med henblik på at fore-
bygge indlæggelse på sygehus.

Undersøgelsen viser også, at kom-
munerne vil opprioritere sygeplejen 
med blandt andet akutpladser og 
akutteams i samarbejde med sy-
gehuset. Indsatsen er målrettet de 
ældre medicinske patienter, der ofte 
bliver sygehusindlagt. 64 pct. af 
kommunerne har tilkendegivet, at de 
vil opprioritere denne indsats. Og ca. 
halvdelen af kommunerne har afsat 
yderligere midler til aflastnings- og 
døgnrehabilitering spladser for at 
udbygge beredskabet til at modtage 
færdigbehandlede patienter. 

I 66 pct. af kommunerne er der afsat 
yderligere ressourcer til at udvikle 
kompetencerne blandt personalet i 
ældre- og sygeplejen, så de i højere 
grad bliver i stand til tidligt at op-
spore forværring i borgerens helbred 
og dermed medvirke til at forebygge 
indlæggelser. 

I forhold til velfærdsteknologi frem-
hæver mange kommuner, at det 
blandt andet handler om indførelse 
af elektriske loftslifte, der effektivi-
serer arbejdsgange ved forflytning af 
ældre borgere, så man kan gå fra to 
til en medarbejder, og som samtidig 
reducerer personalets risiko for ar-
bejds- og belastningsskader. Mange 
kommuner fremhæver desuden, at 
de vil udbrede brugen af robotstøv-
sugere.
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Figur 13
Områder, hvor kommunerne forventer at digitalisering 
vil bidrage til effektiviseringer i 2014t.

Kilde: KL’s effektiviseringsundersøgelse 2013/14

Strøm på 
kommunerne 

Gevinsterne ved digitalisering 
rammer først og fremmest det 
administrative område. Næsten 
ni ud af ti kommuner forventer 
således at opnå gevinster i admi-
nistrationen i 2014 som følge af 
digitalisering, jf. figur 13. 

Men undersøgelsen viser også, at 
der er noget at komme efter på 
velfærdsområderne. Digital kom-
munikation med forældre til børn i 
daginstitutioner via børneintranet, 
digitale undervisningsmidler i fol-
keskolen, velfærdsteknologi på 
ældre- og sundhedsområdet, di-
gitalt understøttede arbejdsgange 
på det sociale område er eksem-
pler på nogle af de indsatsområ-
der, kommunerne forventer, kan 
effektivisere opgaveløsningen.

Fra analog betjening 
til digital selvbetjening

Digitalisering giver nye muligheder 
for kommunikation, samarbejde og 
effektive arbejdsgange. Der er fx 
store gevinster at hente for kom-
munerne ved, at borgerne benytter 
sig af digital service frem for at 
møde op i Borgerservice, skrive 
breve eller sende e-mails. En stor 
del af besparelsen handler om at 
få borgerne til at benytte selvbetje-
ning på nettet.

Digitalisering og ny teknologi er blandt de vigtigste 
kilder til udvikling og effektivisering af de kommunale 
opgaver. På det administrative område såvel som på 
de store velfærdsområder.  

Det sker ikke automatisk. 
Kommunerne har igennem flere år 
investeret mange ressourcer i in-
formation og lokale kampagner for 
at gøre borgere og virksomheder 
fortrolige med den digitale kommu-
nikation og selvbetjening. Samtidig 

er antallet af borgerservicecentre 
i kommunerne reduceret og kom-
munerne har gradvist tilpasset 
mulige henvendelseskanaler til 
de digitale muligheder og dermed 
lukket ned i adgangen til fysisk 
betjening.
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For at sætte yderligere skub i 
den digitale udvikling bliver der 
i perioden 2012 til 2015 ind-
ført fire bølger af lovgivning om 
”obligatorisk selvbetjening”. Det 
betyder, at borgerne skal benytte 
selvbetjening, hvis de er i stand til 
det. Kommuner skal samtidig sikre 
brugervenlige selvbetjeningsløs-
ninger og stå klar til at hjælpe de 
borgere, der har brug for det.

Den fælleskommunale opgørelse 
af henvendelsesmønstre i kom-
munerne (KOMHEN 2.0) viser, at 
borgernes anvendelse af selvbe-
tjening allerede er steget markant 
siden 2011. Anvendelsen af selv-
betjening inden for sygesikring, 
sundhedskort, flytning samt skift 
af læge og sygesikringsgruppe er 
fx øget fra 47 pct. i 2011 til 68 
pct. i 2013, jf. figur 14.

Det er målsætningen, at 80 pct. af 
alle henvendelser i 2015 skal ske 
via selvbetjening for de opgaver, 
der er omfattet af bølgeplanen for 
obligatorisk selvbetjening. Så der 
er fortsat et potentiale at hente 
for de fleste kommuner både på 
disse og de øvrige områder, hvor 
selvbetjeningsgraden i dag er la-
vere. 

Undersøgelsen viser, at henholds-
vis 85 pct. og 63 pct. af kommu-

Figur 14
Borgernes anvendelse af selvbetjening 2011-2013

Andel af alle transaktioner (sundhedskort, EU-sygesikring, flytning, skift af læge og sygesikringsgruppe).

Efterår 2011 Forår 2012 Efterår 2012 Forår 2013 Efterår 2013

47% 46%

56%

69% 68%

Anm.: Baseret på data fra CSC for selvbetjening
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nerne forventer, at digital post og 
selvbetjening vil bidrage til effektivi-
seringsgevinster i 2014, jf. figur 15. 

Det fremgår også, at en fjerdedel 
af kommunerne forventer at kunne 
realisere effektiviseringsgevinster 
ved yderligere ændringer i kommu-
nens nuværende tilbud til henven-
delseskanaler, herunder i åbnings-
tiden i kommunens Borgerservice.

Hvis kommunerne skal opnå det 
fulde udbytte af digitaliseringen, 
kræver det, at de ikke kun fokuse-
rer på selvbetjeningsløsninger, men 
også får ændret de bagvedliggende 
arbejdsgange. Digitalisering af kom-
munikationen med borgere og virk-
somheder giver nemlig yderligere 
mulighed for at effektivisere sags-
behandlingen. Det kræver, at selv-
betjeningsløsningerne er integreret 
med kommunens fagsystemer. 
Når kommunikation og data flyder 
digitalt, kan en del af den manuelle 
håndtering og arkivering erstattes 
af automatiserede arbejdsgange. 

Det er nogle af disse gevinster, 
der er i fokus i de kommuner, der 
peger på nye fagsystemer, ESDH-
systemer og øvrige it-systemer som 
kilde til effektiviseringer i 2014. 

På lidt længere sigt er kommuner-
nes forventninger formentlig endnu 
større. Det skyldes ikke mindst, at 
der i regi af KOMBIT er igangsat 
en udbudsplan, der skal bidrage til 
billigere og bedre it-løsninger.

Gevinstrealisering 
er ikke kun it-teknik

Kommunerne investerer betydelige 
ressourcer i it og digitalisering for 
at effektivisere. Men gevinsterne 
kommer ikke af sig selv. Det kræver 
benarbejde i den enkelte kommune. 

Det handler ikke kun om it-teknisk 
implementering, men om en optimal 
udnyttelse af systemernes mulig-
heder for bedre og mere effektive 
arbejdsgange. Det kan fx kræve 
forandring af arbejdsgange, orga-

Der kan frigøres mange res-
sourcer ved at arbejde foku-
seret og struktureret med at 
optimere kommunens hen-
vendelsesmønstre. 

KL har på baggrund af pro-
jektet KOMHEN 2.0 og input 
fra kommunerne identifice-
reret flere ting, der spiller 
ind på selvbetjeningsgraden, 
herunder:

•	 En strategi og handlingsplan 
for kommunikationen med 
borgere og virksomheder

Sådan øges 
selvbetjeningsgraden

•	 Kommunen følger løbende 
op på indsats og mål i 
handlingsplanen

•	 Ledelsen bakker op om 
digitaliseringsarbejdet

•	 Udviklingen af kommu-
nens hjemmeside priori-
teres

•	 Fokuseret markedsføring 
af selvbetjening

•	 Udvikling af frontpersona-
lets kompetencer.

Figur 15
Digitale initiativer og indsatser, der forventes 
at føre til effektiviseringsgevinster i 2014
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nisering, styring mv. og kræver ofte 
meget mere end teknisk tilpasning.  

Spørgsmålet er, hvordan kommu-
nerne forbereder sig bedst på at 
høste gevinsterne? Kommunerne 
er i undersøgelsen blevet spurgt 
om, hvad de gør for at realisere de 
fulde gevinster af større it- og digi-
taliseringsprojekter. 

Mange kommuner har angivet, at 
der ofte eller altid udarbejdes en 
business case (77 pct.), og at de 
beregnede gevinster indregnes 
i budgettet (63 pct.), så det på 
forhånd er forudsat at gevinsterne 
hentes hjem, jf. figur 16. Det giver 
ifølge flere kommuner det bedste 
incitament for de enkelte områder 
til at sikre en reel realisering af 
gevinsterne, for hvis det ikke sker, 
vil det enkelte område ofte selv 
skulle anvise, hvordan besparelsen 
ellers kan ske. 

Helt generelt er det væsentligt, at 
de store digitale projekter følges 
helt til dørs. Alt for ofte udarbejdes 
der gode business-cases forud for 

Figur 16 Hvad gør kommunen for at realisere de fulde gevinster af større it- og digitaliseringsprojekter?

77% 63%52% 27% 49%

Der udarbejdes
business cases som
beslutningsgrundlag

for at igangsætte
projektet

Der følges løbende
op på projektets

fremdrift og
gevinstrealisering, fx
med konkrete måltal

Gevinsten bliver 
indarbejdet 
i budgettet 
på forhånd

Det enkelte område
får lov til

at beholde en del
af gevinsten

Der følges op på
om arbejdsgange
er tilpasset de nye

IT-systemer

Ofte/altid
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en beslutning om at indkøbe et nyt 
digitalt fagsystem eller sagsbe-
handlingssystem, mens der stort 
set intet fokus er på at sikre den 
rette implementering efterføl-
gende. 

Desværre sker der mange steder 
det, at når systemet er erhvervet, 
har man en forventning om, at 
arbejdsgangene ændrer sig auto-
matisk, og at systemet derfor ud-
nyttes. Mange tilkendegiver imid-
lertid, at man sagtens kan stå i en 
situation, hvor man flere år efter, 
at systemet er erhvervet, fortsat 
ikke er i nærheden af at bruge 
systemets fulde kapacitet. Derfor 
er det væsentligt at følge op med 
en klar implementeringsstrategi.

For at understøtte gevinstreali-
seringen på de enkelte områder 
giver nogle kommuner mulighed 
for, at nogle af gevinsterne kan 
forblive på området. Det kan fx 
bruges til at imødekomme et øget 
udgiftspres eller til kompetence-
udvikling af medarbejderne. Det er 
dog kun ca. 27 pct. af kommuner-

ne, der lader dele af gevinsterne 
blive på områderne.

Nogle kommuner angiver også, 
at de har oprettet en digitalise-
ringsbank, der er finansieret på 
forhånd af budgetreduktioner, 
hvor områderne kan få dækket 
en del af anlægsinvesteringerne, 
hvis de har en positiv business 
case. Central projektstøtte og 
projektledelse til implementering 
af effektiviseringen på det enkelte 
område kan også understøtte ge-
vinstrealiseringen.

Organisering og ledelse er også 
vigtige ingredienser i gevinstrea-
liseringen af større it- og digita-
liseringsgevinster. I ca. 63 pct. af 
kommunerne er ansvaret for im-
plementering og gevinstrealisering 
forankret i direktionen, og flere 
kommuner angiver, at de har etab-
leret tværgående styregrupper 
med direktører og fagchefer, som 
understøtter en projektkultur og 
høj ledelsesmæssig bevågenhed, 
fx på om arbejdsgangene bliver 
tilpasset de nye it-systemer. 
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I midten af 2012 havde Sorø 
Kommune en større andel 
borgere, der kunne modtage 
digital post end andre kom-
muner. Det var ikke tilfældigt:

•	 Sorø lavede sin egen 
business case baseret på 
tællinger i forvaltningerne. 
Der blev udregnet bespa-
relser på porto og løn, som 
blev godkendt i direktio-
nen og herefter lagt ind 
i budgettet og udmøntet 
på hvert center. Det første 
år blev der regnet med 
en nettoudgift på grund 
af investeringer, og først 
i årene derefter blev der 
regnet med besparelser 
stigende over 2 år med en 
beparelse i 2013 og frem 
på ca. 1,4 millioner kroner.

•	 Business casen var god 
nok til, at der blev investe-
ret i en projektleder på fuld 
tid, der blev rekrutteret ude-
fra. Projektet fik ejerskab i 
såvel direktionen, som på 
fagchefniveauet.

•	 I alle centre blev der ud-
dannet ambassadører, der 
kunne finde konkrete løs-
ninger på de enkelte cen-
tres anvendelse af digital 
post – typisk noget med 
snitflader til fagsystemer.

•	 Der måles jævnligt på 
anvendelse af digital post. 
Målingerne behandles i 
chefgruppen, som handler 
og tager nye initiativer for 
at vedligeholde successen. 

Få yderligere inspiration i KL-
pjecen ”Sår du uden at høste? 
Om gevinstrealisering og digita-
lisering i kommunerne” (2013)

Digital post 
i Sorø Kommune

Øget udbredelse 
af nye teknologier 

Nye velfærdsteknologiske løs-
ninger er et af svarene på de 
udfordringer, der i de kommende 
år lægger pres på de kommunale 
serviceområder. Der bliver flere 
ældre, men færre i den erhvervs-
aktive alder. Flere borgere lider af 
kroniske og behandlingskrævende 
sygdomme, som øger efterspørgs-
len til blandt andet sundhed og 
ældrepleje. 

Velfærdsteknologi kan øge borger-
nes selvhjælpsgrad, og kan også 
føre til forbedringer i arbejdsmiljøet 
og frigøre ressourcer i den kom-
munale opgaveløsning. 

Undersøgelsen viser, at samtlige 
kommuner forventer, at velfærds-
teknologien i de kommende år vil 
bidrage til at frigøre ressourcer. 
Af figur 17 fremgår dog, at kom-
munernes forventninger varierer 
en hel del. Mens 14 pct. af kom-
munerne har høje forventninger til 
teknologiernes potentialer, vurderer 
24 pct. af kommunerne, at de kun 

i mindre grad vil kunne frigøre 
ressourcer. Hovedparten af kom-
munerne vurderer, at teknologierne 
i nogen grad vil kunne frigøre res-
sourcer. 

Det er derfor ikke nødvendigvis 
udsigten til økonomiske gevinster, 
der er drivende for kommunernes 
investeringer i velfærdsteknologi. 
Alligevel er der allerede mange 
initiativer i gang, og de nye tekno-
logier vinder i stigende grad ud-
bredelse i kommunerne. Særligt på 
ældreområdet. 

Undersøgelsen viser, at elektriske 
lifte, som gør det muligt at gå fra 
to til én medarbejder i forbindelse 
med forflytninger, er udbredt til 
75 pct. af kommunerne, jf. figur 
18. Telemedicin, robotstøvsugere, 
toiletter med skyl-, spule- og tør-
refunktion, elektroniske nøglekort, 
GPS til demente og spiserobotter 
er også blandt de meste udbredte 
teknologier på området. 

De nye teknologier vinder 
også indpas på andre områder. 
Eksempelvis har henholdsvis 21 

Figur 17
I hvilken grad kommunerne forventer, at velfærdsteknologi vil være 
med til at frigøre ressourcer i perioden 2014-2017?
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Figur 18 Velfærdsteknologi i kommunerne

pct. og 18 pct. af kommunerne 
svaret, at de i dag i et eller andet 
omfang anvender talegenkendel-
sesprogrammer og teletolkning. 

Arbejdet med de enkelte vel-
færdsteknologier starter ofte som 
pilotprojekter i enkelte eller mindre 
grupper af kommuner. Det er med 
til at tilvejebringe et solidt beslut-
ningsgrundlag om løsningernes 
bæredygtighed. Forsøgene kan 

samtidig bruges til at forebygge fejl 
og udvikle bedre løsninger, inden 
løsningerne evt. udbredes i større 
skala i landets øvrige kommuner. 
Erfaringerne med de enkelte pro-
jekter følges derfor tæt af kom-
munerne, og mange kommuner 
oplyser, at ibrugtagning af flere af 
de nye løsninger er under overve-
jelse i 2014. 

•	 Understøtte udbredelsen 
af teknologier til løft, spi-
serobotter og vasketoilet-
ter og bedre brug af hjæl-
pemidler. 

KL’s Center for Velfærdsteknologi

KL har i forlængelse af Økonomiaftalen for 2014 mellem KL 
og regeringen igangsat et fælleskommunalt program for vel-
færdsteknologi. Formålet er, at:

•	 Facilitere videndeling og 
erfaringsudveksling mel-
lem kommuner og andre 
aktører om velfærdstek-
nologi.

•	 Dokumentere og følge 
udbredelsen af velfærds-
teknologi i kommunerne.

•	 Bistå kommunerne med 
generel rådgivning om ud-
bredelse, organisering og 
dokumentation i arbejdet 
med velfærdsteknologi.
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Styrket indsats 
mod socialt snyd og fejl

Figur 19
I hvilken grad forventer kommunen, at der er et økonomisk potentiale i 
at styrke kommunens indsats mod socialt snyd og fejludbetalinger på 
de sociale ydelsesområder?

Offentlige myndigheder udbetaler 
hvert år mere end 300 milliarder 
kroner i kontanthjælp, boligsik-
ring og andre sociale ydelser. 
Desværre havner en del af ydel-
serne i de forkerte lommer. 

Omfanget af socialt snyd er van-
skeligt at opgøre. Næsten alle 
kommuner i undersøgelsen me-
ner dog, at der er et økonomisk 
potentiale at hente ved at styrke 
kommunens indsats mod socialt 
snyd og fejludbetalinger på de 
sociale ydelsesområder.

Knap en tredjedel af kommuner-
ne mener, at der i høj grad er et 
potentiale i at styrke kommunens 
indsats. 45 pct. mener, at der i 
nogen grad er et økonomisk po-
tentiale, mens 21 pct. af kommu-
nerne kun i mindre grad vurderer, 
at det er tilfældet, jf. figur 19.

Udviklingen skal ses i lyset af, at 
56 pct. af kommunerne i undersø-
gelsen har angivet, at de i 2013 
har iværksat særlige initiativer for 
styrke indsatsen mod socialt snyd 
og fejludbetalinger. Der er tale om 
en bred vifte af forskellige initia-
tiver. Nedenstående er eksempler 
på de initiativer, kommunerne har 
nævnt i undersøgelsen: 

•	 Ekstra normering i kontrolen-
hed, som typisk forventes at 
tjene sig selv hjem

•	 Bedre opsætning og håndtering 
af adviser (digitale underretnin-
ger), så fejl kan minimeres 

Mere end halvdelen af landets kommuner har i 2013 styrket 
indsatsen mod socialt snyd og fejludbetalinger på de sociale 
ydelsesområder. Det er en indsats, der tjener sig selv hjem. 

•	 Anskaffelse af nye værktøjer, 
herunder udsøgningssystemer, 
der kan identificere mistæn-
kelige sager

•	 Udvikling og implementering 
af statistikfunktion, der kan 
understøtte en mere fakta- og 
evidensbaseret ledelse og sty-
ring af kontrolindsatsen

•	 Målrettet information til bor-
gere og virksomheder, fx mod-
tagere af udvalgte ydelser

•	 Udvikling af anonym og navn-
given anmelderfunktion på 
hjemmeside 

•	 Oplysning og vejledning af med-
arbejdere på tværs af kommunen, 
herunder jobcentret, ydelsesenhe-
den og det øvrige socialområde, 
med henblik på at optimere sam-
arbejdet om at undgå socialt snyd 
og fejludbetalinger 

•	 Øget ledelsesfokus ved etable-
ring af et tværgående ledelses-
fora for indsatsen

•	 Omlægning af fokus, så der 
både er fokus på at reducere 
socialt snyd og fejludbetalinger

•	 Fælleskommunale kontrolak-
tioner med SKAT

I høj grad 

32%

Slet ikke 

1%

I nogen grad 

45%

I mindre grad 

21%
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•	 Flere virksomhedsbesøg

•	 Styrket samarbejde med 
Udbetaling Danmark.

Undersøgelsen viser også, at hver 
fjerde kommune har anskaffet en 
it-løsning til systematisk udsøg-

Advis-håndtering 
er en kerneopgave
Behandling af indkomstadviser 
på kontanthjælpsområdet er 
en kerneopgave i Københavns 
Kommune. Opgaven kommer 
ofte i ”klumper”, som kræver 
hurtig indsats, hvis tabene skal 
minimeres. Gennemsnitligt mod-
tager kommunen hver måned 
ca. 1.200 adviser – bortset fra 
månederne marts til maj, hvor 
udbetaling af restskat og ferie-
penge får advis-mængden til at 
flerdoble.

Alt efter antal adviser al-
lokeres medarbejdere til ud-
søgning af relevante adviser, 
der herefter overdrages til en 
tilbagebetalingsgruppe på otte 
medarbejdere, som udover 
indkomstadviser også sagsbe-
handler andre typer adviser/
sager, hvor tilbagebetaling kan 

Styrket kontrolindsats på flere niveauer

komme på tale. Målsætningen 
er, at 95 pct. af adviserne skal 
være sagsbehandlet – det vil 
sige udbetalingen stoppet og 
borgeren partshørt – inden ud-
løbet af den måned, der følger 
efter modtagelsen af adviset.

Resultatet af indsatsen er en 
væsentlig nedsættelse af de 
gennemsnitlige tilbagebeta-
lingskrav og dermed en re-
duktion af kommunens tab på 
uerholdelige fordringer.

Kontrolindsats 
med flere kanaler
Københavns Kommune vil 
styrke kontrolarbejdet gen-
nem datasamkøring. Opgaven 
er centralt placeret i Center 
for Opkrævning og Kontrol i 
Borgerservice, der fremadrettet 
vil kunne levere kontrolsager på 
tværs af ydelsesenhederne.

Testudtræk tyder på, at der er 
noget at hente. Fx er der store 
forventninger til listen med så-
kaldte fædre-hoteller. Altså 
adresser, på hvilke der bor rela-
tivt mange enlige fædre. 

I sin helhedsorienterede tilgang 
har kommunen også et tæt 
samarbejde med Udbetaling 
Danmark om udvikling af ud-
søgningslister på Udbetaling 
Danmarks ydelsesområder. 

Det er kommunens erfaring, at 
der er brug for et tæt, løbende 
samarbejde mellem kommunens 
”data-ingeniører” og sagsbe-
handlerne. For det er en kom-
pliceret søge-lære-proces, hvor 
indsatsen hele tiden skal finju-
steres til virkelighedens verden, 
fordi snydmønstrene ændrer sig 
løbende.

ning af sager i relation til socialt 
snyd og fejludbetalinger. Der er 
analyser, der indikerer, at disse 
kommuner rejser større tilbage-
betalingskrav pr. indbygger end 
andre kommuner . Det er måske 
et argument for den femtedel af 
kommunerne, der overvejer at 
investere i sådanne redskaber.
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Figur 20
Områder, hvor kommunen har indgået eller forventer at indgå i fælleskommu-
nale samarbejder for at indhøste effektiviseringsgevinster i 2013 og 2014

Stordrift og fælleskommunalt 
samarbejde

Mange kommuner har indhøstet 
stordriftsfordele efter kommunal-
reformen ved at samle opgaveva-
retagelsen i færre enheder. På en 
række områder er der imidlertid 
yderligere potentiale ved at sam-
arbejde på tværs af kommune-
grænserne. På disse områder går 
kommunerne derfor sammen om 
at høste gevinster ved tværkom-
munalt samarbejde.

Kommunerne er i undersøgelsen 
blevet spurgt om, hvilke områder 
de har indgået eller forventer at 
indgå i fælleskommunale samar-
bejder om for at høste effektivi-
seringsgevinster i 2013 og 2014. 
Svarene viser, at der er størst 
fokus på beredskabsområdet og 
på etablering af interne eller fæl-
leskommunale kontaktcentre, jf. 
figur 20. Madservice og hjælpe-
middeldepoter er også blandt de 
områder, hvor der samarbejdes. 

Udbredelsen af kontaktcentrene 
har taget fart i 2012 og 2013. 
Udviklingen fortsætter i 2014. 
Fælleskommunal it-drift kan 
måske blive det nye vækstinitia-
tiv inden for fælleskommunalt 
samarbejde. I 2013 traf de første 
tre kommuner beslutning om at 
etablere fælles it-drift. Det antal 
kan blive mere end fordoblet, da 
undersøgelsen viser, at yderligere 
fire kommuner forventer at følge 
efter i 2014.

Stordrift er en af vejene til at frigøre ressourcer til ker-
neopgaverne. De nyeste samarbejdskonstruktioner 
vedrører kontaktcentre og fælles it-drift. 

Ballerup, Egedal og Furesø 
Kommune har i de seneste 
år arbejdet sammen om mu-
lighederne for at etablere en 
fælles it-drift. Målet for de tre 
kommuner har været at sikre 
mere smart, effektiv og drifts-
sikker it uden, at serviceudgif-
terne stiger. I 2013 besluttede 
kommunalpolitikerne i de 
tre kommuner at etablere et 
helt nyt fælles selskab - IT-
Forsyningen I/S. Selskabet får 
ansvar for de tre kommuners 
it-drift fra den 1. januar 2014. 

Nyt it-fællesskab ser dagens lys

Forud for selskabsdannelsen 
har de tre kommuner udar-
bejdet en økonomisk analyse, 
der beskriver investeringer 
og effektiviseringsgevinster 
ved at danne det nye it-
selskab. Konklusionen er, at 
der allerede fra 2014 er en 
økonomisk gevinst, og at den 
fra 2016 er på 4,7 millioner 
kroner om året. Samlet set er 
kommunernes investeringer 
og etableringsomkostninger 
tilbagebetalt i 2017.

42% 35% 18% 15% 11% 5% 3% 15%
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Kommunerne arbejder i disse 
år med forskellige typer af 
kontaktcentre. En række kom-
muner har etableret kontakt-
centre internt i kommunen. 
Men flere og flere kommu-
ner begynder også at se på 
tværs af kommunegrænser. 
Målsætningerne er at give en 
god service til borgerne og at 
realisere effektiviseringsge-
vinster. 
 
For de kommuner, der har 
konsolideret henvendelserne 
internt, betyder det, at bor-
geren kan henvende sig ét 
sted. Odense og Københavns 
Kommune er eksempler på 
kontaktcentre, der har samlet 
henvendelser inden for en 
lang række af borgerrelate-
rede områder. 

Kontaktcentrene omfatter 
generelle borgerhenvendel-
ser, det vil sige spørgsmål og 
hjælp til selvbetjening, men 
også mere specifikke henven-
delser inden for blandt andet 
jobcenter, affaldsområdet 
og parkering i Københavns 
Kommune. Odense Kommune 
har i deres kontaktcenter også 
placeret administrative opga-
ver som intern sygemelding 
og taxikørsel. 

Kommunale kontaktcentre 

Odense modtager årligt 
430.000 henvendelser, mens 
København modtager knap 
1,7 million henvendelser inkl. 
opkald til 1881, som er den 
fællesoffentlige hotline for 
borger.dk. Kontaktcentrene 
kan opnå en stordriftsfordel, 
fordi de konsoliderer henven-
delserne ét sted i kommunen.
 
På tværs af kommunerne 
findes blandt andet Region 
Midtjylland, der i første om-
gang har samlet borgerhen-
vendelser udenfor åbningsti-
den på tværs af 19 kommuner 
i et fælles virtuelt kontaktcen-
ter. 

Samarbejdet udvides allerede 
i begyndelsen af 2014 til at 
omfatte visse telefonhenven-
delser i den fulde åbnings-
tid for alle 19 kommuner. 
Tjenesten vil som udgangs-
punkt være åben fra kl. 9 til 
21. Målet er at give borgeren 
hurtig hjælp til selvbetjening 
og dermed øge borgernes 
digitale parathed. 

Kommunerne i Region 
Syddanmark igangsætter et 
lignende samarbejde i 2014.
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Effektive indkøb 
og bedre udbud

Bedre og billigere indkøb har i de 
seneste år været et af de vigtig-
ste indsatsområder for at frigøre 
økonomisk råderum. Gevinsterne 
opnås ved, at kommunerne for-
pligter sig over for enkeltleveran-
dører, standardiserer varesorti-
mentet og øger indkøbsvolumen. 

Det er en indsats, som foregår i 
den enkelte kommune, men også 
via fælleskommunale indkøbsfæl-
lesskaber og via SKI aftaler på 
tværs af landet.  

Undersøgelsen viser, at kom-
munerne fortsat forventer store 
indkøbseffektiviseringer. 83 pct. af 
kommunerne budgetterer i 2014 
med effektiviseringer til en samlet 
værdi på 408 millioner kroner Det 
er på niveau med forventningerne 
i 2011 og 2012, men mindre end i 
2013, hvor kommunerne forventede 
at kunne realisere gevinster for ca. 
450 millioner kroner, jf. figur 21.

I gennemsnit forventer kommu-
nerne at kunne spare 73 kroner 
pr. borger i 2014 via billigere 
indkøb. Der er dog stor forskel på 
kommunernes forventninger, jf. 
figur 22. Fra 5-6 kroner til mere 
end 250 kroner pr. borger.

Hvis de helt store indkøbsef-
fektiviseringer skal hentes hjem, 
forudsætter det, at den enkelte 
kommune sikrer, at de aftaler, den 
har indgået, bliver implementeret 
og anvendt fuldt ud i kommunen. 
Hvis medarbejdere og institutio-

Figur 21
Kommunernes forventninger til indkøbseffektiviseringer 2011-2014

Kommunerne henter flere gevinster 
ved fælles indkøb og nye udbud 

Figur 22
Kommunernes forventninger til indkøbseffektiviseringer pr. borger i 2014
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Siden 2012 har kommunerne kunnet tilslutte 
sig fælles forpligtende indkøbsaftaler på for-
skellige vareområder. Der har generelt været 
stor tilslutning til aftalerne, som udbydes af 
SKI i tæt samarbejde med KL. 

Kopi og print 63 Ca. 500 mio. kr. 108 mio. kr.

Forbrugsartikler 53 Ca. 425 mio. kr.  98 mio. kr.

Kontormøbler 66 Ca. 200 mio. kr.  53 mio. kr.

Vejsalt 39 Ca. 200 mio. kr.  11 mio. kr.

Kontorvarer 61 Ca. 320 mio. kr. 69 mio. kr.

Alene på fem af de otte første aftaleområder har SKI bereg-
net et samlet besparelsespotentiale på 340 millioner kroner 
for de tilmeldte kommuner. Besparelsespotentialerne er 
beregnet ved at benchmarke priser og volumen på de nye 
aftaler med priserne på tidligere SKI-aftaler.

Aftaleområde KommunerForventet samlet volumen Besparelsespotentiale

Fælles indkøbsaftaler giver store gevinster

ner køber ind uden for aftalerne 
hos andre leverandører, går kom-
munen glip af gevinsterne. 

Mange kommuner følger derfor 
systematisk op på anvendelses-
graden på de indgåede aftaler 
(compliance). Undersøgelsen 
viser, at 55 pct. af kommunerne 
i dag kan give et skøn over den 
gennemsnitlige anvendelsesgrad 
på de centralt indgående ind-

købsaftaler, og at den gennem-
snitlige anvendelsesgrad i disse 
kommuner er ca. 60 pct. 

Kommunerne kan anvende for-
skellige redskaber til at følge op 
på anvendelsesgraden. Det kan 
fx være it-værktøjer. Ifølge un-
dersøgelsen anvender 55 pct. af 
kommunerne et E-handelssystem, 
hvor igennem medarbejderne skal 
bestille varer, jf. figur 23, og lidt 

under halvdelen af kommunerne 
(46 pct.) anvender ledelsesinfor-
mation baseret på E-fakturaer. 

Ledelsesinformationen gør det 
muligt at analyse kommunens 
indkøbsmønstre på og ved si-
den af indkøbsaftalerne. Det er 
dog kun en mindre del af kom-
munerne, der løbende formidler 
resultaterne videre til de enkelte 
forvaltninger og institutioner.

Figur 23 
Hvilke redskaber bruger kommunen til at sikre en høj compliance?

55% 28%46% 32%

Kommunen
anvender 

E-handel system

Kommunen anvender
et E-faktura-baseret

ledelsesinformationssystem

Kommunen formidler
løbende compliance til

forvaltninger eller institutioner

Andet
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Store potentialer i udbud 

Ved at udbyde driftsopgaver i kon-
kurrence kan kommunen skærpe 
effektiviteten i opgaveløsningen. 
Konkurrencen kan føre til andre 
bud på, hvordan opgaven kan 
tilrettelægges, og det kan skabe 
innovation og udvikling. Samtidig 
skærper det prioriteringen af res-
sourcer, når kommunen får sat pris 
på de krav og ønsker, den har til 
opgaveløsningen.

Kommunerne udbyder stadig flere 
opgaver i konkurrence. Som det 
fremgår af figur 24, er den sam-
lede indikator for konkurrence-
udsættelse (IKU) i kommunerne 
steget hvert år siden kommunal-
reformen – fra 22,6 pct. i 2007 til 
25,4 pct. i 2012. 

Undersøgelsen viser, at konkurren-
ceudsættelse er en kilde til effek-
tivisering på næsten alle områder. 
I figur 25 fremgår, at 25 pct. af 
kommunerne forventer, at konkur-
renceudsættelse på teknik- og 
miljøområdet vil bidrage til effekti-
viseringsgevinster i 2014, mens 16 
pct. af kommunerne regner med at 
opnå gevinster på det administra-
tive område. 

Figur 24
Indikator for konkurrenceudsættelse (pct.)

Det område, hvor flest kommuner 
– det vil sige 30 pct. af kommu-
nerne – forventer at kunne effekti-
visere gennem konkurrenceudsæt-
telse, er ældreområdet. Det skyldes 
i særlig grad nye muligheder for at 
gennemføre udbud.

Figur 25 Områder, hvor konkurrenceudsætning, herunder udlicitering, forventes at bidrage til realisering af 
effektiviseringsgevinster i 2014
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Nye udbudsmuligheder 
på ældreområdet 

Frem til 2013 har kommunerne 
skulle anvende særlige udbuds-
modeller på ældreområdet. De har 
udgjort en så væsentlig barriere, 
at 97 ud af 98 kommuner brugte 
den såkaldte godkendelsesmodel, 
hvor der ikke var konkurrence om 
prisen, og hvor kommunen dermed 
ikke kunne høste de potentielle 
gevinster ved udbud.

Fra 2013 er reglerne blevet for-
enklet, så kommunerne er under-
lagt de almindelige udbudsregler, 
når de skal tilvejebringe frit valg 
for borgerne. Det giver mulighed 
for, at kommunerne kan organisere 
ældreområdet på helt nye måder 
og bruge udbud som et aktivt ef-
fektiviseringsredskab. 

Mange kommuner overvejer derfor 
i øjeblikket, hvordan de bedst kan 
drage fordel af regelforenklingen. 
Undersøgelsen viser, at størstede-
len af de kommuner, der har taget 
stilling til de nye regler, vil bringe 
flere ydelser i udbud i ældreplejen, 
jf. figur 26. Mange kommuner har 
dog fået udarbejdet potentialeaf-
klaringer, som der endnu ikke er 
taget politisk stilling til.

Figur 26 Har kommunen planer om at anvende de nye regler for frit 
valg og udbud på ældreområdet til at bringe en eller flere ydelser i 
hjemmeplejen i udbud i 2014?

Kolding Kommune sendte i 2013 den praktiske hjælp og personlige 
pleje i udbud. Ønsket var at gå fra 14 godkendte leverandører til fire 
leverandører ud over kommunen selv. 

Før udbuddet betalte Kolding Kommune leverandørerne 440 kroner 
i timen. Det billigste tilbud i udbudsrunden var ca. 324 kroner i timen. 
En besparelse på ca. 126 kroner pr. time. Kommunen skønner, at 
den billigere timepris kan betyde en årlig besparelse på 5-6 millioner 
kroner.

Kolding sparer stort på udbud 
af personlig og praktisk hjælp

s24 s26 s33
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26%
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Det er der ikke 
taget stilling til
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Store gevinster 
i raske medarbejdere 

Sygefraværet faldt i 2012 for 
femte år i træk. En målrettet ind-
sats siden kommunalreformen har 
reduceret sygefraværet markant. 
Figur 27 viser, at hvor de ansatte 
i 2007 i gennemsnit havde 13,6 
sygedage, er tallet i 2012 nede 
på 11,5. Det betyder, at hver 
medarbejder i gennemsnit i dag 
er på arbejde mere end 2 dags-
værk mere om året end i 2007. 

Hvis sygefraværet havde været 
uændret siden 2007, ville kom-
munerne alt andet lige have haft 
brug for knap 3.400 flere årsværk 
til en lønsumsværdi på næsten 
1,4 milliard kroner for at kunne 
levere den samme service. Det 
lavere sygefravær vidner om en 
massiv og målrettet indsats fra 
kommunerne, men også om at 
investeringerne har været godt 
givet ud. 

Et lavt sygefravær er i sig selv 
godt for medarbejderen. Men det 
er også positivt for kommunen. 
Det sikrer mere velfungerende 
arbejdspladser, og det er godt 
for kommunens økonomi. Alene 
faldet på ét dagsværk fra 2011 
til 2012 svarer til en lønværdi på 
godt 350 millioner kroner eller 
850 flere fuldtidsbeskæftigede i 
kommunerne.

Figur 27
Sygefravær i dagsværk pr. ordinært ansat personale i kommunerne

På blot et år er sygefraværet faldet med et halvt dags-
værk pr. medarbejder. Men der er stadigvæk noget at 
komme efter. Der er fortsat markante forskelle mellem 
faggrupper og kommuner. 

Fortsat store forskelle 
i sygefraværet
Trods en målrettet indsats i 
mange kommuner for at ned-
bringe sygefraværet er der fortsat 
markante forskelle mellem de 
forskellige faggrupper og mellem 
kommunerne. 

Alene mellem kommunerne med 
det højeste og laveste sygefravær 
pr. ordinært ansat er der en forskel 

på 4 dage årligt i gennemsnit, jf. fi-
gur 28. Hvis kommunerne med det 
højeste sygefravær i 2012 kunne 
nedbringe sygefraværet til det 
nuværende landsgennemsnit, ville 
det kunne frigøre ca. 550 årsværk 
svarende til en årlig gevinst på ca. 
215 millioner kroner. 

Figuren viser, at medarbejdere i 
daginstitutioner, skoler og æld-
replejen har et højere fravær end 
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kontorpersonale og akademikere. 
Det er ikke så overraskende, da 
der trods alt er forskel på de en-
kelte arbejdssteders smitterisici, 
ligesom det er forskelligt, hvor 
rask man skal være for at klare sit 
arbejde. Det er derfor ikke reali-
stisk, at alle grupper kan nedbrin-
ge sygefraværet til samme niveau. 

Til gengæld er der god grund til 
at se nærmere på de store varia-

Figur 28 Forskel i sygefravær - alle ansatte og udvalgte grupper, 2012

tioner, der er inden for de enkelte 
personalegrupper på tværs af 
kommunerne. For eksempel er 
der mere end 12 dages forskel 
på pædagogernes gennemsnitlige 
sygefravær i kommunerne med 
det laveste og højeste fravær. 
Den forskel kan ikke forklares 
med forskellige arbejdsopgaver 
og må derfor skyldes nogle fak-
torer, som kommunen rent faktisk 
kan gøre noget ved. 
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Og det er kommunerne godt i 
gang med. Hvis man ser på udvik-
lingen for det pædagogiske per-
sonale fra 2011 til 2012, er syge-
fraværet faldet så markant, at det 
svarer til, at hver medarbejder har 
været på arbejde næsten én dag 
mere end året før. På landsplan 
svarer det til næsten 170 flere 
årsværk eller en besparelse på 
knap 65 millioner kroner.

Under overskriften ”Hvad er det 
vi kan, når vi alle sammen er 
her?” arbejder Ishøj Kommune 
med at nedbringe sygefraværet i 
kommunens dagtilbud. 

Målet er at nedbringe sygefra-
været blandt pædagogisk perso-
nale til landsgennemsnittet eller 
herunder inden udgangen af 
2014. Projektet består af flere 
aktiviteter som til sammen skal 
bidrage til at nå målet:

Hvad er det vi kan, 
når vi alle sammen er her?

•	 Der bliver hvert år udarbejder 
en statistik over sygefraværet. 

•	 Der er udarbejdet fælles ret-
ningslinjer for håndtering af 
fraværet. 

•	 Alle institutioner sætter 
mål for, hvor meget de kan 
nedbringe sygefraværet og 
udarbejder handlingsplaner 
for, hvordan sygefraværet 
nedbringes. 

•	 De institutioner, der har de 
største udfordringer med 
sygefraværet, får konsulent-
støtte.

•	 Ledere og tillidsrepræsentan-
ter har været på kursus, hvor 
der sættes fokus på håndte-
ring af sygefravær og trivsel 
på arbejdspladsen.
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Undersøgelsen af kommunernes effektiviseringsindsats i 
2013 og 2014 er gennemført som en elektronisk spørge-
skemaundersøgelse i perioden 22. november til den 16. 
december 2013.

76 kommuner har besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til 
en svarprocent på 78 pct. De 76 kommuner dækker 84 pct. 
af landets indbyggere.

Undersøgelsen følger op på KL’s undersøgelser fra efter-
året 2009, 2010, 2011 og 2012, der er præsenteret i pub-
likationerne ”De effektive kommuner” i henholdsvis januar 
2010, januar 2011, januar 2012 og januar 2013. 

KL vil gerne takke de mange medarbejdere i kommunerne, 
der har bidraget til besvarelsen af spørgeskemaet. 

Om undersøgelsen
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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


