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Svendborg Smnl. Region    Hele 

Kommune gruppen Syddanm. landet

Udgifter til central og decentral ledelse og

administration, budget 2020

Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger

Udgifter på grp. 200 Ledelse og administration

HK 0 Byudvikling, bolig- og 23 11 13 26

miljøforanstaltninger

HK 2 Transport og infrastruktur 0 75 49 41

HF 3.22 Folkeskolen m.m. 438 454 511 450

Fk 3.32.50 Folkebiblioteker 32 28 33 35

HF 3.35 og 3.38 Kultur og fritid mv. 56 74 79 69

HF 4.62 Sundhed mv. 25 36 42 34

HF 5.25 Dagtilbud mv. til børn og unge 118 191 205 264

HF 5.28 Tilbud til børn og unge med særlige

behov 64 71 50 49

HF 5.30 Tilbud til ældre 280 345 430 333

HF 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov 172 205 185 166

Decentral ledelse og administration i alt 1.208 1.489 1.598 1.467

Central ledelse og administration - HF 6.45 6.767 6.564 7.029 6.254

Ledelse og administration i alt 7.976 8.053 8.627 7.721

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Svendborg er:    18 ---> 9.49

Udgiftsbehovet i gruppen er middel

Ressourcepresset er højt
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Generelle oplysninger:

Tabellen viser udgifter til central og decentral ledelse og administration i kroner pr. indbygger.

Det bemærkes, at kommunerne kan have forskellig praksis for opgørelsen af de udgifter til

decentral ledelse og administration, som konteres på gruppering 200 på de funktioner i

budget- og regnskabssystemet, hvor denne funktion er autoriseret. Der opfordres derfor til

forsigtighed i tolkningen af nøgletallene.

Kilder:

Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk),

tabellerne BUDK100 og FOLK1A. Der er tale om nettodriftsudgifter.

Befolkningstal er opgjort 1. januar i året.

Sammenligningsgruppen:

Sammenligningsgruppen dannes på baggrund af kommunens ressourcepres og en beregning 

af kommunens udgiftsbehov på området. Ressourcepresset er defineret som forholdet mellem 

kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Økonomi- og Indenrigsministeriet) og 

kommunens ressourcegrundlag. Det måler dermed, hvor stort kommunens samlede

udgiftsbehov er set i forhold til kommunens indtægtsmuligheder. 

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende kriterier (i parentes er angivet de 

de anvendte vægte):

        1. Indbyggertal (logaritmisk) (30)

        2. Gennemsnitlig rejsetid til 2.000 indbyggere (29)

        3. Andel børn af enlige forsørgere (17)

        4. Kriterier med mindre sikker statistisk betydning: (24)

          • Lille ø-kommune

          • Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande

          • Andel boliger i boligkriteriet

Det første kriterium indgår negativt i beregningen af udgiftsbehovene, de øvrige kriterier indgår  

positivt.

Ved beregningen af kriterierne blev der kontrolleret for kommunalbestyrelsens partipolitiske 

sammensætning, kommunens ressourcepres samt andel administrative medarbejdere 

lønnet på hovedkonto 0 eller 2-5. På den måde sikres, at forskelle i kommunernes indtægts-

muligheder, partipolitisk sammensætning og grad af decentralisering af administrative 

medarbejere ikke skævvrider estimaterne for kriterievægtene.

I alt var det muligt at forklare 73 procent af forskellene i kommunernes udgifter til

administration.
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