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Udvikling i udgifter til undervisningen i folkeskolen 2009 til 
2013 i hver enkelt kommune 
 

 februar 2013 
 

Kommunernes udgifter til normal- og specialundervisningen i folkeskoleni er 
fra regnskab 2009 til budget 2013 faldet med 2,8 mia. kr. i faste 2013 priser og 
lønninger. Det svarer til et fald på 6,7 pct. I samme periode forudses elevtallet 
at falde med 2,8 pctii.  Det indebærer, at udgifterne pr. elev på landsplan falder 
med cirka 4 pct. 
 
Udviklingen er meget forskellig i kommunerne. Yderpunkterne er et udgiftsfald 
på 23 pct. på Ærø og en udgiftsstigning på 28 pct. i Lejre. I tabellen er vist udvik-
lingen for hver enkelt kommune. 
 
Budget- og regnskabstallene er hentet fra Danmarks Statistik og er omregnet til 
faste priser med KL´s matricer for den kommunale pris- og lønudviklingiii. 
Der skal gøres opmærksom på, at tallene ikke i alle tilfælde kan påregnes at give 
et dækkende billede af den reelle udvikling i udgifterne. Det gælder i særlig grad 
på kommunalt niveau. 
 
For det første er tallene for 2013 budgettal, der kan afvige fra regnskabstallene 
for 2013, der først offentliggøres i maj 2014. På grund af statens sanktionslov-
givning er det sandsynligt, at udgiftsfaldet fra regnskab 2009 til regnskab 2013 
vil være større end udgiftsfaldet fra regnskab 2009 til budget 2013. Dette taler 
isoleret set for, at både landstallene og de kommunale tal i tabellen undervurderer 
det faktiske udgiftsfald. 
 
For det andet vil tendensen til relativt flere overenskomstansatte og relativt 
færre tjenestemænd betyde, at der løbende ”flyttes pensionsudgifter ind i de 
kommunale skolebudgetter”. Det betyder, at de officielle udgiftstal – både på 
landsplan og på kommunalt niveau - af den grund tenderer at undervurdere det re-
elle fald i udgifterne. Dette er blandt andet forklaret i den såkaldte BDO-rapport 
om udviklingen i folkeskolens udgifter siden 2002iv. 
 
For det tredje kan den faktiske pris- og lønudvikling på folkeskoleområdet af-
vige fra den pris- og lønudvikling, der er beregnet i KL´s matricer. Det gælder 
på landsplan og i særlig grad på kommunalt niveau. 
 
For det fjerde vil en række særlige lokale forhold, herunder forhold af konte-
ringsmæssig art samt engangsudgifter/indtægter, kunne spille ind og medvirke 
til, at de officielle regnskabs- og budgettal for en kommune giver et misvisende 
billede af den faktiske udgiftsudvikling. 
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For det femte kan der være fejl i kommunernes indberetning til Danmarks 
Statistik. 
 
Og endelig hænger udgiftsudviklingen sammen med og skal vurderes i sam-
menhæng med udviklingen i elevtallet, der er meget forskellig fra kommunen til 
kommune. Udover den befolkningsmæssige udviklinge påvirkes elevtallet i fol-
keskolen blandt andet også af udviklingen i privatskolefrekvensen i kommunen. 
 
Opsummerende må det pointeres, at selvom de officielle tal i tabellen nedenfor 
kan give et umiddelbart billede af, hvor udgifterne falder meget eller slet ikke, 
kan de officielle tal ikke stå alene. Dels må de som udgangspunkt forventes at 
undervurdere udgiftsfaldet jævnfør de første bemærkninger ovenfor, og derud-
over bør de suppleres af en lokal vurdering af, hvorvidt der lokalt gør sig særli-
ge forhold gældende. Desuden skal udgiftsudviklingen lokalt sammenholdes med den for-
ventede lokale elevtalsudvikling i folkeskolen i perioden. 
 
Udgiftsudviklingen i folkeskolen i hver enkelt kommune ifølge de offici-
elle budget- og regnskabstal. 

  
Regnskab 2009 
 1000 kr. 

Budget 2013 
 1000 kr. 

Stigning 2009-13 
 1000 kr. 

Stigning 2009-
13 procent 

Ærø 47.573 36.577 -10.996 -23,1 % 

Stevns 163.991 127.703 -36.288 -22,1 % 

Tønder 319.789 253.582 -66.207 -20,7 % 

Odense 1.262.294 1.013.488 -248.806 -19,7 % 

Lyngby-Taarbæk 395.779 326.299 -69.480 -17,6 % 

Lolland 372.358 307.571 -64.787 -17,4 % 

Billund 222.607 184.520 -38.087 -17,1 % 

Nyborg 223.503 185.278 -38.225 -17,1 % 

Norddjurs 358.669 298.486 -60.183 -16,8 % 

Odder 172.430 143.766 -28.664 -16,6 % 

Frederikshavn 462.809 391.350 -71.459 -15,4 % 

Morsø 139.300 117.948 -21.352 -15,3 % 

Aabenraa 488.249 413.862 -74.387 -15,2 % 

Lemvig 173.176 147.047 -26.129 -15,1 % 

Slagelse 656.284 557.277 -99.007 -15,1 % 

Vejle 857.097 729.091 -128.006 -14,9 % 

Ringsted 260.389 221.902 -38.487 -14,8 % 

Høje-Taastrup 491.454 422.617 -68.837 -14,0 % 

Sorø 246.749 214.140 -32.609 -13,2 % 

Kerteminde 214.380 186.368 -28.012 -13,1 % 

Albertslund 287.338 249.925 -37.413 -13,0 % 

Hørsholm 210.882 183.615 -27.267 -12,9 % 
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Sønderborg 578.341 503.832 -74.509 -12,9 % 

Nordfyns 264.367 230.555 -33.812 -12,8 % 

Fredensborg 387.015 339.811 -47.204 -12,2 % 

Mariagerfjord 370.450 325.319 -45.131 -12,2 % 

Skive 348.621 306.387 -42.234 -12,1 % 

Læsø 15.130 13.299 -1.831 -12,1 % 

Brøndby 325.999 287.643 -38.356 -11,8 % 

Esbjerg 879.717 778.534 -101.183 -11,5 % 

Fredericia 378.004 335.552 -42.452 -11,2 % 

Haderslev 422.450 375.068 -47.382 -11,2 % 

Faxe 279.875 249.109 -30.766 -11,0 % 

Allerød 274.806 244.873 -29.933 -10,9 % 

Bornholm 285.427 254.852 -30.575 -10,7 % 

Dragør 108.357 96.896 -11.461 -10,6 % 

Greve 422.406 378.242 -44.164 -10,5 % 

Ballerup 464.063 415.990 -48.073 -10,4 % 

Samsø 29.059 26.091 -2.968 -10,2 % 

Skanderborg 529.112 478.353 -50.759 -9,6 % 

Jammerbugt 339.320 307.600 -31.720 -9,3 % 

Holbæk 558.355 506.390 -51.965 -9,3 % 

Rebild 237.086 215.034 -22.052 -9,3 % 

Syddjurs 356.628 323.536 -33.092 -9,3 % 

Guldborgsund 437.197 396.993 -40.204 -9,2 % 

Gribskov 319.775 290.685 -29.090 -9,1 % 

Vordingborg 303.963 276.958 -27.005 -8,9 % 

Thisted 354.591 323.879 -30.712 -8,7 % 

Viborg 700.388 641.313 -59.075 -8,4 % 

Holstebro 391.173 358.314 -32.859 -8,4 % 

Næstved 597.128 549.071 -48.057 -8,0 % 

Hvidovre 439.334 404.714 -34.620 -7,9 % 

Assens 348.504 321.579 -26.925 -7,7 % 

Brønderslev 279.054 257.729 -21.325 -7,6 % 

Langeland 117.065 108.446 -8.619 -7,4 % 

Vesthimmerlands 317.163 294.679 -22.484 -7,1 % 

Ikast-Brande 332.879 309.367 -23.512 -7,1 % 

Herning 658.925 612.454 -46.471 -7,1 % 

Hjørring 513.814 478.375 -35.439 -6,9 % 

Gladsaxe 547.309 511.196 -36.113 -6,6 % 

Helsingør 540.335 505.103 -35.232 -6,5 % 

Vejen 343.029 322.539 -20.490 -6,0 % 
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Herlev 226.278 213.295 -12.983 -5,7 % 

Solrød 179.406 169.157 -10.249 -5,7 % 

Varde 422.236 398.206 -24.030 -5,7 % 

Halsnæs 287.427 271.922 -15.505 -5,4 % 

Ringkøbing-
Skjern 

420.575 397.980 -22.595 -5,4 % 

Silkeborg 658.849 625.123 -33.726 -5,1 % 

Ishøj 232.746 220.987 -11.759 -5,1 % 

Kolding 655.135 622.050 -33.085 -5,1 % 

Gentofte 463.534 440.290 -23.244 -5,0 % 

Struer 171.085 163.342 -7.743 -4,5 % 

Frederikssund 408.550 390.232 -18.318 -4,5 % 

Glostrup 171.557 164.106 -7.451 -4,3 % 

Hedensted 405.689 388.074 -17.615 -4,3 % 

Furesø 349.280 334.923 -14.357 -4,1 % 

Fanø 26.350 25.294 -1.056 -4,0 % 

Horsens 629.237 605.439 -23.798 -3,8 % 

Faaborg-Midtfyn 339.844 327.201 -12.643 -3,7 % 

Middelfart 287.818 278.079 -9.739 -3,4 % 

Svendborg 429.962 415.608 -14.354 -3,3 % 

Rudersdal 483.084 470.201 -12.883 -2,7 % 

Tårnby 333.697 326.165 -7.532 -2,3 % 

Aarhus 1.966.360 1.927.636 -38.724 -2,0 % 

Hillerød 436.413 431.675 -4.738 -1,1 % 

Favrskov 402.766 401.455 -1.311 -0,3 % 

Aalborg 1.328.439 1.328.957 518 0,0 % 

Odsherred 247.119 247.744 625 0,3 % 

Køge 461.016 463.088 2.072 0,4 % 

Randers 651.204 654.804 3.600 0,6 % 

Roskilde 674.002 678.149 4.147 0,6 % 

Rødovre 261.058 263.220 2.162 0,8 % 

Kalundborg 361.391 365.535 4.144 1,1 % 

Egedal 420.954 426.266 5.312 1,3 % 

Vallensbæk 126.124 128.750 2.626 2,1 % 

Frederiksberg 401.323 432.923 31.600 7,9 % 

København 2.431.151 2.692.556 261.405 10,8 % 

Lejre 174.852 223.537 48.685 27,8 % 

Hele landet 41.349.822 38.582.741 -2.767.081 -6,7 % 
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i Med udgifter til normal- og specialundervisningen i folkeskolen menes nettodriftsudgif-
terne på konto 3.22.01 Folkeskoler, konto 3.22.07 specialundervisning i regionale tilbud og 
konto 3.22.08 Kommunale specialskoler 
ii Jævnfør elevtalsstatistik og elevtalsprognoser fra UNI-C på Undervisningsministeriets 
hjemmeside. 
iii KL´s matricer for den kommunale pris og lønudvikling opdateret 27. juni 2012. 2009 ud-
giftstal omregnes til 2013 p/l ved at gange med 1,078. 
iv 
http://www.dlf.org/danmarks+l%c3%a6rerforening+mener/tal+og+analyser/folkeskolen
s+ressourcer?  


