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Præsentation
Index100 består af Peter Holdt-Olesen, Anne Line Tenney Jordan, Bo Panduro og Jacob Seier Petersen,
der alle har en fortid i KREVI, KORA og VIVE. Vi har stiftet Index100, fordi vi brænder for kommunal
styring og prioritering, og vores målsætning er at hjælpe kommunerne med at levere bedre velfærd for
pengene. Det gør vi ved at producere relevant styringsinformation, som kan kvalificere de lokale prioriteringer.
Index100 er et skarpt fokuseret analysefirma, der forener dyb indsigt i de kommunale styringsudfordringer med unikke data- og metodekompetencer. Vi producerer avanceret styringsinformation til kommunale beslutningstagere og rådgiver om kommunal økonomistyring. Vi er fortrolige med de nyeste analyseteknikker og er eksperter i kommunale data om økonomi, aktiviteter og resultater. Ambitionen med alle
vores analyser er at producere viden, der er til at forstå og handle på.
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1. Sammenfatning
Dette servicetjek af administrationen i Billund Kommune består af to forbundne analyser. På den ene
side en udgiftsbenchmarking, hvor Billund Kommunes administrationsudgifter sammenlignes med udgifterne i tre kommuner, som alle har administrative udgiftsbehov, der er sammenlignelige med Billunds.
Og på den anden side en opgaveanalyse, der er en kortlægning af, hvilke konkrete opgaver de administrative medarbejdere i de fire kommuner bruger deres tid på. Administrationsanalysen omfatter hele
den kommunale administration med undtagelse af administration vedrørende arbejdsmarkedsområdet.
Udgiftsbenchmarkingen viser helt overordnet, at Billund bruger 19 mio. kr. mere på administration og
ledelse, end kommunen ville gøre, hvis udgifterne pr. indbygger svarede til gennemsnittet for de tre
sammenligningskommuner. Det svarer til en merudgift på 10 pct. i forhold gennemsnittet for sammenligningskommunerne. Ud fra en benchmarking-logik har Billund derfor et samlet besparelses- eller effektiviseringspotentiale på 19 mio. kr. En realisering af dette potentiale vil fordre, at Billund tilpasser sig gennemsnitsniveauet for administration i de tre sammenligningskommuner.
Med udgangspunkt i de anvendte regnskabs- og personaledata kan udgiftsbenchmarkingen underopdeles på en måde, der gør det muligt at identificere konkrete udgiftsposter, hvor Billund Kommune særligt
bruger flere penge end sammenligningskommunerne. Denne underopdeling viser, at Billund særligt skiller sig ud ved at have relativt høje udgifter til følgende udgiftsposter:
•
•
•

Løn til akademikere i den centrale administration
Løn til decentralt administrativt personale på ældreområdet
Andre centrale administrationsudgifter end løn

Merudgiften på den sidste udgiftspost dækker bl.a. over, at Billund har større udgifter til tjenesteydelser
til IT end sammenligningskommunerne og også lidt større udgifter til konsulentydelser.
Opgaveanalysen bidrager med en alternativ underopdeling af Billunds besparelses- og effektiviseringspotentiale. Den vedrører alene administrative personaleudgifter og viser, at Billund rent opgavemæssigt
særligt har høje udgifter på følgende områder:
Centrale personaleudgifter til fire akademikertunge
administrative opgaver
• sekretariatsbetjening
• udviklingsprojekter
• analyser og ledelsesinformation
• økonomistyring

Centrale personaleudgifter til tre myndighedsopgaver på teknik og miljøområdet
• by, bolig og planlægning
• natur og miljø
• vejvæsen, infrastruktur, parker, forsyning mv.

Der er også administrative opgaver, som Billund bruger færre penge på end sammenligningskommunerne. Særligt skal fremhæves, at Billund har lave personaleudgifter til klassiske administrative støttefunktioner som bogføring, sekretærfunktion og journalisering samt løn og personale. Der er tale om relativt standardiserede driftsopgaver, hvor variationer i de kommunale udgiftsniveauer typisk vil afhænge
mere af variationer i organisering og effektivitet end af variationer i det administrative serviceniveau.
Kommunen har også lave personaleudgifter til IT-opgaver, hvilket kan ses i sammenhæng med, at ITudgifterne til andet end løn er relativt høje.
Hvad angår de fire akademikertunge administrative opgaver, hvor Billund har relativt høje personaleudgifter, så er de mindre standardiserede og sværere at kravspecificere. Det er samtidig opgaver, som kan
løftes med ret varierende ambitionsniveauer, og hvor udgiftsvariationer mellem kommunerne derfor i
højere grad kan forventes at udtrykke variationer i det administrative serviceniveau. I den forbindelse er
det vigtigt at understrege, at det administrative serviceniveau på disse opgaver kan have stor betydning
for den generelle effektivitet i driften af en kommune og for effektiviteten i ressourceanvendelsen på de
store serviceområder.
Det betyder naturligvis ikke, at alle ekstra årsværk inden for disse administrative opgaver pr. definition
øger den kommunale effektivitet. Index100 kan ikke på det foreliggende grundlag fastslå effektivitetsbidraget fra de ekstra årsværk i Billund Kommune. Interview med økonomicheferne fra de tre sammenligningskommuner peger imidlertid i retning af, at disse kommuner fortrinsvis har dimensioneret administrationen til at kunne udføre de mest nødvendige administrative ”driftsopgaver”, hvorimod serviceniveauet på mere akademikertunge udviklings- og styringsopgaver i flere tilfælde opleves som relativt lavt.
To af tre økonomichefer giver samtidig udtryk for, at det lave antal akademiske medarbejdere afspejler
udfordringer med at tiltrække kvalificeret akademisk arbejdskraft.
Det relativt høje administrative serviceniveau på de nævnte udviklingsprægede opgaver skal i øvrigt ses
i lyset af, at Billund Kommunes samlede serviceudgifter pr. indbygger ligger 6 pct. højere end gennemsnittet for sammenligningskommunerne.
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For så vidt angår de tre myndighedsopgaver på det tekniske område, har vi ikke på samme måde kunnet
afdække det oplevede serviceniveau via interviews med økonomicheferne, men der er forskellige tegn
på, at Billunds relativt store udgifter til disse opgaver delvist hænger sammen med en relativt stor projektaktivitet på teknik- og miljøområdet, både projektaktivitet iværksat af kommunen selv og projektaktivitet iværksat af virksomheder i kommunen. På samme måde kan de relativt høje decentrale administrationsudgifter på ældreområdet blandt andet hænge sammen med, at Billunds generelle aktivitetsniveau
på dette sektorområde er højere end i sammenligningskommunerne.
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2. Besparelses- og effektiviseringspotentiale
2.1

Samlet besparelses- og effektiviseringspotentiale på 19 mio. kr.

Som første trin i analysearbejdet har Index100 gennemført en udgiftsbenchmarking med Billund Kommune og tre sammenligningskommuner. Benchmarkingens formål er at afdække, om Billund Kommune
bruger relativt mange eller få penge på kommunal administration. De tre kommuner – Struer, Odder og
Nordfyn – er udvalgt på baggrund af en statistisk analyse, der viser, at deres administrative udgiftsbehov
er sammenlignelige med Billunds. Forskelle i rammevilkår kan derfor ikke forklare eventuelle udgiftsforskelle mellem de fire kommuner.
De relevante rammevilkår med betydning for det administrative udgiftsbehov vedrører særligt kommunestørrelse og socioøkonomisk befolkningssammensætning, da små kommuner og socialt udfordrede
kommuner typisk har relativt høje administrative udgifter pr. indbygger.
For at sikre en retvisende sammenligning kombinerer udgiftsbenchmarkingen kommunale regnskabsdata med løn- og personaledata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Index100 har
desuden valideret de opgjorte udgifter i et tæt samarbejde med de fire deltagerkommuner, så det er
sikret, at eventuelle praksisforskelle, hvad angår administrativ organisering og udgiftskontering, ikke påvirker sammenligningen.
Udgiftsbenchmarkingen viser, at Billund bruger i alt 19 mio. kr. mere på administration og ledelse, end
kommunen ville gøre, hvis udgifterne pr. indbygger svarede til gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner. Det svarer til en merudgift på 10 pct. i forhold gennemsnittet for sammenligningskommunerne. Dette tal omfatter såvel centrale som decentrale administrationsudgifter. Ud fra en benchmarkinglogik har Billund derfor et samlet besparelses- eller effektiviseringspotentiale på 19 mio. kr. En realisering
af dette potentiale vil fordre, at Billund tilpasser sig gennemsnitsniveauet for administration i de tre sammenligningskommuner.
Figur 2.1 nedenfor viser henholdsvis udgiftsniveauet i de enkelte kommuner og i sammenligningskommunerne som gennemsnit. Som det fremgår, ligger Billunds administrationsudgifter pr. indbygger over
udgiftsniveauerne i alle tre kommuner, men særligt Nordfyn skiller sig ud ved et relativt lavt udgiftsniveau.
Hvis vi i stedet for at fokusere på afvigelsen til gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner (de
19 mio. kr.) beregner Billunds udgiftsafvigelse i forhold til hver enkelt kommune, så lyder den på hhv. 42
mio. kr. (Nordfyn), 9 mio. kr. (Struer) og 6 mio. kr. (Odder).
Figur 2.1 Samlede administrationsudgifter i 2018, kr. pr. indbygger

Den røde stiplede linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

De tre sammenligningskommuner er som nævnt udvalgt, fordi de alle har udgiftsbehov på det administrative område, der er sammenlignelige med Billunds. Billund Kommune har valgt dem ud fra en bruttoliste med de 10 kommuner, som ligner Billund Kommune mest, hvad angår rammevilkår og udgiftsbehov på det administrative område. Bruttolisten er udarbejdet af Index100 med udgangspunkt i en statistisk analyse på regnskabsdata for 2017.
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Det skal i den forbindelse bemærkes, at Billund Kommune i 2017 havde et højere administrativt udgiftsniveau end alle 10 kommuner på bruttolisten. Tallene har ikke været genstand for detaljeret validering
som den, der er gennemført i nærværende analyse, men de tyder på, at de tre udvalgte sammenligningskommuner tilsammen er repræsentative for det gennemsnitlige udgiftsniveau blandt bruttolistens
10 kommuner. Den gennemsnitlige faktiske administrationsudgift pr. indbygger (inkl. administrationsudgifter til arbejdsmarkedsområdet) i de 10 mest sammenlignelige kommuner var således 8.416 kr. i 2017,
mens gennemsnittet for de tre udvalgte sammenligningskommuner var 8.305 kr. I Billund lød den tilsvarende udgift på 9.137 kr. Disse tal for 2017 kan ikke sammenlignes direkte med tallene i Figur 2.1 Samlede administrationsudgifter i 2018, kr. pr. indbygger.

2.2

Identifikation af konkrete besparelses- og effektiviseringspotentialer

I forlængelse af den samlede udgiftsbenchmarking har Index100 gennemført to mere detaljerede analyser med det formål at identificere konkrete administrative udgiftsposter og opgaver, hvor Billund Kommune særligt bruger flere penge end sammenligningskommunerne, og hvor der derfor kan siges at være
et besparelses- og effektiviseringspotentiale.
Den første analyse består i en underopdeling af besparelsespotentialet på de 19 mio. kr. med udgangspunkt i de regnskabs- og KRL-data, som udgiftsbenchmarkingen bygger på. Den anden analyse består
i en kortlægning af, hvilke konkrete opgaver de administrative medarbejdere i de fire kommuner bruger
deres tid på. Denne kortlægning omfatter alle de medarbejdere i den centrale administration, hvis løn er
talt med i udgiftsbenchmarkingen. Af praktiske hensyn omfatter opgavekortlægningen af den decentrale
administration alene medarbejdere på de tre store velfærdsområder dagtilbud, skole og ældre.
Konkret er alle de relevante personaleledere blevet bedt om at fordele årsværkene for disse medarbejdere ud på en række foruddefinerede administrative opgaver. Ved at anvende denne opgavefordeling i
sammenhæng med udgiftsbenchmarkingen fås et interessant indblik i, hvor mange penge de fire kommuner bruger på forskellige administrative opgaver.
Tabel 1 nedenfor viser de væsentligste udgiftsposter og opgaver, hvor Billund Kommune har relativt høje
administrationsudgifter. For hver post er der anført et besparelses- og effektiviseringspotentiale, som
angiver, hvor mange penge Billund Kommune ville spare, hvis udgiftsniveauet pr. indbygger blev sænket
til det gennemsnitlige niveau i de tre sammenligningskommuner.
Det er vigtigt at være opmærksom på en række forhold, når man læser tabellen. For det første underopdeler de to grupper af poster, (den detaljerede udgiftsbenchmarking hhv. opgaveanalysen) dele af det
samme potentiale ud fra forskellige logikker, og de kan derfor ikke lægges sammen. Indsigterne fra de
to underopdelinger kan i stedet berige hinanden og tilsammen give en mere nuanceret indsigt i Billund
Kommunes besparelses- og effektiviseringspotentialer.
For det andet viser tabellen kun udvalgte poster i hver af de to underopdelinger, nemlig de poster hvor
Billund Kommune kan spare de største beløb ved at tilpasse sig udgiftsniveauet i de tre sammenligningskommuner. En række poster, hvor udgiftsniveauet i Billund ligger tæt på eller under gennemsnittet for
sammenligningskommunerne er ikke medtaget i tabellen, da opgaven for Index100 har været at identificere konkrete besparelses- og effektiviseringspotentialer. Derfor overstiger summen af de enkelte poster
i hver af de to underopdelinger det samlede potentiale, som er beregnet i forbindelse med udgiftsbenchmarkingen. Bilag 1 indeholder en fuld oversigt over alle poster i de to underopdelinger.
Endelig skal man være opmærksom på, at opgaveanalysens underopdeling vedrører en (væsentlig) delmængde af den samlede udgiftsbenchmarking, nemlig de centrale administrative personaleudgifter samt
decentrale administrative personaleudgifter på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet. Decentrale personaleudgifter på øvrige sektorområder (fx det specialiserede socialområde) indgår ikke i opgaveanalysen,
og det samme gælder andre centrale administrationsudgifter end løn. Derfor er det potentiale, som er
underopdelt i opgaveanalysen (16 mio. kr.), ikke identisk med det samlede potentiale på 19 mio. kr., som
er opgjort og underopdelt i udgiftsbenchmarkingen.
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Tabel 1 Konkrete besparelses- og effektiviseringspotentialer i Billund Kommune
Opgave
Detaljeret udgiftsbenchmarking
Løn til akademikere i den centrale administration
Andre centrale administrationsudgifter end løn, herunder IT-udgifter
Løn til administrativt personale på ældreområdet
Bruttosum
Samlet potentiale der er underopdelt
Opgaveanalyse (alene personaleudgifter)
Central sekretariatsbetjening af politikere, råd og bestyrelser
Centrale udviklingsprojekter
Centrale analyser og ledelsesinformation
Central økonomistyring
Centrale myndighedsopgaver, by, bolig og planlægning
Centrale myndighedsopgaver, natur og miljø
Centrale myndighedsopgaver, vejvæsen, infrastruktur, parker, forsyning mv
Bruttosum
Samlet potentiale der er underopdelt

Potentiale (mio. kr.)
11
6
4
21
19

2
3
2
4
3
3
3
20
16

I de følgende to afsnit redegøres for de enkelte potentialer i Tabel 1, herunder eventuelle særlige forhold,
man skal være opmærksom på i tolkningen af tallene. Først redegøres for de potentialer, der er udledt
af den detaljerede udgiftsbenchmarking, og derefter for de potentialer, der er udledt af opgaveanalysen.
Som supplement til denne rapport har Index100 udarbejdet en teknisk rapport, som på mere fuldstændig
vis dokumenterer analysens beregninger. I den tekniske rapport gennemgås alle forhold i den detaljerede udgiftsbenchmarking og opgaveanalysen, både de forhold, hvor udgiftsniveauet i Billund er højere
end i sammenligningskommunerne og de forhold, hvor udgiftsniveauet svarer til eller er lavere end i
sammenligningskommunerne.
Den tekniske rapport sendes samtidig til sammenligningskommunerne som kvittering for det store arbejde, som medarbejdere herfra har ydet i forbindelse med fremskaffelse og validering af datagrundlaget
for de to analyser.
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3. Potentialer udledt af den detaljerede udgiftsbenchmarking
3.1

Løn til akademikere i den centrale administration

Den detaljerede udgiftsbenchmarking viser et isoleret besparelses- og effektiviseringspotentiale på 11
mio. kr., som vedrører personaleudgifter til centralt ansatte akademikere. Akademikergruppen består af
stillingskategorier som magistre, jurister og økonomer, ingeniører og arkitekter.
Som det fremgår af Figur 3.1, kan dette potentiale henføres til to modsatrettede forhold. På den ene side
har Billund Kommune væsentligt flere centrale akademikerårsværk end sammenligningskommunerne
som gennemsnit. På den anden side ligger det gennemsnitlige lønniveau for Billunds akademikere en
smule under niveauet i sammenligningskommunerne. Billunds nøgletal for årsværk pr. 10.000 indbyggere dækker over i alt 57 akademikerårsværk i den centrale administration, hvilket er 22 flere end det
niveau, som svarer til gennemsnittet i de tre sammenligningskommuner.
Figur 3.1 Centrale akademikerårsværk (pr. 10.000 indbyggere) og gennemsnitslønninger
(kr. pr. år)

Den røde stiplede linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner

HK-gruppen, som med 68 årsværk er den største personalegruppe i Billunds centrale administration, er
en smule mindre end i sammenligningskommunerne. I alt er Billunds udgifter til HK-gruppen knap 2 mio.
kr. lavere end hvis niveauet havde været som i sammenligningskommunerne. HK-gruppen og akademikergruppen kan i nogen grad have overlappende opgaver, og man kunne derfor forvente, at Billunds
mange akademikere i den centrale administration blev modsvaret af tilsvarende få HK-medarbejdere.
Dette er altså ikke tilfælde, da antallet af HK-medarbejdere kun er en smule lavere end i sammenligningskommunerne på trods af det relativt høje antal akademikere.

3.2

Andre centrale administrationsudgifter end løn, herunder IT-udgifter

Den detaljerede udgiftsbenchmarking viser desuden et isoleret besparelses- og effektiviseringspotentiale på 6 mio. kr., som vedrører andre centrale administrationsudgifter end løn.
Udgiftsgruppen udgør i Billund Kommune i alt netto 42 mio. kr. svarende til knap 30 procent af de centrale
administrative udgifter. Der er bl.a. tale om udgifter til kommunens administrative IT-systemer og til køb
af administrative tjenesteydelser samt køb af varer, der anvendes i administrationen.
De øvrige administrative udgifter er opgjort som nettoudgifter. Det vil sige, at de samlet set består af en
række udgifter og derudover også af en række administrative indtægter. Indtægterne vedrører fx borgernes betalinger for pas og kørekort samt indtægter som følge af, at dele af det administrative personale
udfører opgaver, der finansieres af fx affaldsområdet eller af kommunens bygge- og anlægsprojekter.
Ud af de mange forskellige typer af administrative udgifter udover løn har Index100 i den opfølgende
analyse særligt fokuseret på to underposter, hvor det har været muligt at tilvejebringe nogenlunde sammenlignelige tal for alle fire kommuner. Det drejer sig om IT-udgifter samt konsulentudgifter i den centrale
administration.
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IT-udgifter er med omkring 25 mio. kr. klart den største enkeltstående underpost i Billund. Sammenligner
man IT-udgifterne på tværs af de fire kommuner, har Billund udgifter, der er ca. 3 mio. kr. højere, end de
ville være, hvis udgiftsniveauet pr. indbygger svarede til gennemsnittet for sammenligningskommunerne.
Som det fremgår af Figur 3.2 nedenfor, havde Billund Kommune i 2018 højere IT-udgifter pr. indbygger
end alle de tre sammenligningskommuner.
Det vil kræve et særskilt analysearbejde at afdække, hvad de præcise årsager er til denne udgiftsforskel,
men den parallelle opgaveanalyse har vist, at Billunds personaleudgift til løsning af IT-opgaver er 3 mio.
kr. lavere, end den ville være, hvis personaleudgiften pr. indbygger svarede til gennemsnittet for sammenligningskommunerne. Én mulig forklaring på den relativt høje IT-udgift til andre poster end løn er
derfor, at Billund Kommune i højere grad end de øvrige kommuner har valgt at købe sig til IT-tjenesteydelser frem for at ansætte eget IT-personale.
Centrale administrative konsulentudgifter er en væsentlig mindre udgiftspost end IT-udgifterne. Den kan
i Billund Kommune opgøres til 4,5 mio. kr. i 2018, hvilket svarer til, at man brugte knap 1 mio. kr. mere
end det gennemsnitlige udgiftsniveau i sammenligningskommunerne. Figur 3.2 viser, at Billunds afvigelse fra den gennemsnitlige udgift pr. indbygger i sammenligningskommunerne særligt er drevet af
meget lave konsulentudgifter i Nordfyns Kommune. Odder ligger nogenlunde på niveau med Billund og
Struer en del over. Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at konsulentudgifter er en udgiftspost,
som kan svinge relativt meget fra år til år.
Figur 3.2 Udgifter pr. indbygger til centrale IT-udgifter og administrative konsulentydelser

Den røde stiplede linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner
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3.3

Udgifter til ledelse og administration på ældreområdet

Det tredje og sidste potentiale, som fremgår af den detaljerede udgiftsbenchmarking, vedrører administrative personaleudgifter på ældreområdet. Udgifterne i Billund er her 4 mio. kr. højere, end de ville
være, hvis udgiften pr. indbygger svarede til gennemsnittet for sammenligningskommunerne. Som det
fremgår af Figur 3.3 nedenfor, ligger udgifterne pr. indbygger i alle tre sammenligningskommuner under
niveauet i Billund.
Personaleudgifter til ledelse og administration i den decentrale organisation fylder ca. 30 procent af de
samlede administrative udgifter i Billund. Når den decentrale administration betragtes under ét, ligger
udgiftsniveauet i Billund kun 2 mio. kr. over det gennemsnitlige niveau i sammenligningskommunerne,
men nettotallet dækker over isolerede mindre- og merudgifter på de enkelte sektorområder. I den forbindelse skiller ældreområdet sig ud med den omtalte merudgift på 4 mio. kr., mens Billunds administrationsudgifter på de øvrige decentrale områder i højere grad svarer til gennemsnittet for sammenligningskommunerne.
Den rå merudgift på ældreområdet i den detaljerede udgiftsbenchmarking er faktisk knap 6 mio. kr., men
den parallelle opgaveanalyse viser, at Billund på ældreområdet har en mere decentral organisering af
udvalgte administrative opgaver end sammenligningskommunerne. Først og fremmest har Billund godt
to IT-medarbejdere ansat decentralt, mens to af sammenligningskommunerne ikke har decentrale ITmedarbejdere og den tredje kun en enkelt. Som følge af Billunds højere decentraliseringsgrad på ældreområdet har Index100 nedjusteret besparelses- og effektiviseringspotentialet på dette område med
afrundet 2 mio. kr. fra 6 til 4 mio. kr.
Index100 har med udgangspunkt i data fra opgaveanalysen undersøgt, hvilke administrative opgaver
der særligt kan forklare den tilbageværende administrative udgiftsafvigelse på 4 mio. kr. på ældreområdet. Analysen viser, at merforbruget i Billund ikke kan isoleres til en enkelt eller få udvalgte administrative
opgaver. I stedet er der tale om, at Billund på ældreområdet bruger lidt flere ressourcer end de øvrige
kommuner på de fleste administrative opgaver.
Vi har desuden undersøgt, om strukturen på ældreområdet i Billund adskiller sig fra strukturen i sammenligningskommunerne således, at Billund har flere decentrale enheder på ældreområdet end de øvrige kommuner. I forbindelse med opgaveanalysen er der indsamlet data for hver enhed (fx et plejecenter
eller sygeplejen), og disse data viser, at Billund ikke har flere enheder end sammenligningskommunerne
som gennemsnit, når man tager højde for forskelle i kommunestørrelse.
I stedet er det mere tænkeligt, at det administrative merforbrug kan hænge sammen med et generelt højt
aktivitetsniveau på ældreområdet i Billund Kommune. Billund har således de højeste ældreudgifter pr.
67+-årig blandt de fire deltagerkommuner.
Det skal for en god ordens skyld understreges, at nedjusteringen af potentialet på ældreområdet, begrundet i høj decentraliseringsgrad, ikke påvirker det samlede potentiale på 19 mio. kr., som er identificeret i den indledende udgiftsbenchmarking. Nedjusteringen medfører således en tilsvarende korrektion
af modsat fortegn i den centrale administration – udgiften forsvinder altså ikke ud af Billund Kommune.
Figur 3.3 Udgifter til ledelse og administration på ældreområdet (kr. pr. indbygger)

Den røde stiplede linje viser gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner
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4. Potentialer udledt af opgaveanalysen
Opgaveanalysen omfatter alle ledere og administrative medarbejdere i den centrale administration samt
ledere og administrative medarbejdere på de tre store serviceområder dagtilbud, skole og ældre. På
ældreområdet dokumenterer opgaveanalysen den relativt høje decentraliseringsgrad, som blev omtalt i
Afsnit 3.3, og som har medført en nedjustering af besparelses- og effektiviseringspotentialet på dette
område. På både dagtilbuds- og skoleområdet bekræfter opgaveanalysen blot udgiftsbenchmarkingens
konklusion om, at områdernes administrative udgiftsniveau ikke afviger væsentligt fra det gennemsnitlige
niveau i de øvrige kommuner1.
Ellers omhandler opgaveanalysens mest interessante nye indsigter de administrative personaleudgifter
i den centrale forvaltning. Den detaljerede udgiftsbenchmarking fastslår, at Billund Kommune har flere
centrale administrative årsværk end sammenligningskommunerne, og at afvigelsen særligt vedrører akademikere. Opgaveanalysen supplerer disse indsigter med viden om, hvilke konkrete centraladministrative opgaver Billund særligt bruger flere personaleressourcer på.
Figur 4.1 på næste side giver et overblik over de prædefinerede opgavekategorier, som er anvendt i
kortlægningen af kommunernes ressourceforbrug på forskellige administrative opgaver. Med udgangspunkt i disse kategorier har relevante personaleledere i de fire kommuner fordelt de administrative medarbejderes arbejdstid ud på i alt 29 forskellige administrative opgaver (de lyseblå kasser til højre i figuren). Index100 har herefter beregnet udgifterne til de enkelte administrative opgaver ved at fordele udgifterne, som de er opgjort i udgiftsbenchmarkingen, ud på opgaver ud fra fordelingen af årsværk i opgaveregistreringen.
Et overordnet fokus på de tre hovedkategorier af administrative opgaver (de gule kasser i figuren) viser,
at Billund Kommune særligt har relativt høje personaleudgifter til ”myndighedsopgaver”. Personaleudgifterne til ”ledelse” svarer stort set til niveauet i de øvrige kommuner, mens udgifterne til ”øvrige administrative opgaver” samlet set ligger under det gennemsnitlige niveau i sammenligningskommunerne.
Selvom Billund samlet set bruger færre personaleressourcer på ”øvrige administrative opgaver” end gennemsnittet for sammenligningskommunerne, så er der konkrete opgaver inden for denne overordnede
kategori, hvor udgiftsniveauet i Billund er højere end i sammenligningskommunerne. I det følgende gennemgås fire opgaver, hvor den isolerede merudgift i forhold til sammenligningskommunerne er på mindst
2 mio. kr. Det drejer sig om følgende opgaver i den centrale administration:
•
•
•
•

sekretariatsbetjening
udviklingsprojekter
analyser og ledelsesinformation
økonomistyring.

Disse fire opgaver varetages typisk af akademikere, som Billund Kommune har relativt mange af jf. den
detaljerede udgiftsbenchmarking.
Efter gennemgangen af Billunds nøgletal for de fire administrative opgaver, beskrives tre grupper af
myndighedsopgaver, hvor Billunds merudgift i forhold til sammenligningskommunerne også udgør
mindst 2 mio. kr. Alle tre grupper af myndighedsopgaver vedrører teknik- og miljøområdet:
•
•
•

by, bolig og planlægning
natur og miljø
vejvæsen, infrastruktur, parker, forsyning mv.

1

I denne konklusion er der taget højde for en afvigende organisering af dagtilbuds- og skoleområdet i en enkelt af
sammenligningskommunerne.
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Figur 4.1 Oversigt over administrative opgavekategorier
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4.1

Central sekretariatsbetjening af politikere, råd og bestyrelser

Denne opgave omfatter betjening af især politikere i byråd og udvalg. Betjeningen kan foregå både som
direkte betjening i form af deltagelse i møder og seminarer og mere indirekte i form af fx sags- og dagsordenforberedelse.
Opgaveanalysen viser, at Billunds personaleudgifter til sekretariatsbetjening er ca. 2 mio. kr. højere, end
de ville være, såfremt udgiften pr. indbygger svarede til gennemsnittet i sammenligningskommunerne. I
alle tre sammenligningskommuner ligger udgifterne til sekretariatsbetjening under niveauet i Billund.
Opgaven fylder i alt 11 årsværk i Billund Kommune og er fordelt på knap 80 medarbejdere. Den gennemsnitlige opgavebelastning pr. berørt medarbejder er 0,1 årsværk. Den relativt store spredning på
medarbejdere adskiller sig ikke fra spredningen i sammenligningskommunerne, hvor den gennemsnitlige
opgavebelastning ligeledes er 0,1 årsværk pr. berørt medarbejder. Det samlede antal årsværk er således
i alle kommunerne spredt ud på mange medarbejdere, der hver især anvender en begrænset del af
deres samlede arbejdstid på sekretariatsbetjening af politikere m.fl.
Opgaven er ligeledes fordelt på relativt mange afdelinger i de fire kommuner. I Billund står de tre afdelinger, der bruger mest tid på sekretariatsbetjening, tilsammen for 52 procent af det samlede årsværksforbrug. Spredningen på afdelinger er sammenlignelig i Struer og Nordfyn, hvor de tre væsentligste afdelinger i gennemsnit står for hhv. 52 og 62 procent af det samlede årsværksforbrug. Odder afviger
væsentligt fra de øvrige kommuner ved, at de tre væsentligste afdelinger står for hele 92 pct. af det
samlede årsværksforbrug. Heraf står en enkelt afdeling for de 73 pct. Odder har samtidig de laveste
udgifter pr. indbygger til sekretariatsbetjening blandt de fire kommuner, mens Billund altså har de højeste.
Figur 4.2 nedenfor viser, hvordan Billunds 11 årsværk vedrørende sekretariatsbetjening fordeler sig på
12 forskellige afdelinger. Udover Byrådssekretariatet er der fem afdelinger, som bruger mindst et
årsværk på sekretariatsbetjening.
Figur 4.2 Billunds samlede antal årsværk til sekretariatsbetjening fordelt på afdelinger
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Opsummerende kan den højere personaleudgift til sekretariatsbetjening i Billund ikke i væsentligt omfang forklares med, at kommunen har organiseret opgaven anderledes end sammenligningskommunerne. Billund Kommune har således højere udgifter pr. indbygger end både Struer og Nordfyn, der har
sammenlignelig opgavespredning på både medarbejdere og afdelinger. Odder Kommunes eksempel
indikerer, at én vej til et lavere ressourceforbrug på sekretariatsbetjening kunne være at samle opgaven
i færre afdelinger. Odder har således i højere grad end de øvrige kommuner samlet opgaven i få afdelinger og har samtidig det laveste ressourceforbrug blandt de fire kommuner.

4.2

Centrale udviklingsprojekter

”Udviklingsprojekter” er defineret som større enkeltstående, tidsafgrænsede projekter med selvstændigt
kommissorium og flere deltagere, hvoraf nogle kan være eksterne.
Opgaveanalysen viser, at Billunds centrale personaleudgifter til udviklingsprojekter er ca. 3 mio. kr. højere, end de ville være, hvis udgiften pr. indbygger svarede til gennemsnittet for sammenligningskommunerne. I alle tre sammenligningskommuner ligger udgifterne til udviklingsprojekter under niveauet i Billund.
Opgaven fylder i alt 16 årsværk i Billund Kommune og er fordelt på 77 medarbejdere. Det svarer til, at
de medarbejdere, der deltager i udviklingsprojekter, i gennemsnit anvender ca. 0,2 årsværk på denne
opgave. Spredningen på medarbejdere afviger ikke nævneværdigt fra spredningen i sammenligningskommunerne.
I Billund står 23 af de 77 medarbejdere (ca. 30 pct.) for 75 procent af årsværkene til udviklingsprojekter.
Disse medarbejdere anvender alle mere end en fjerdedel af deres tid på udviklingsprojekter, og af disse
anvender 12 medarbejdere mere end halvdelen af deres tid på udviklingsprojekter.
Der bruges tid på udviklingsprojekter i flere forskellige afdelinger. De tre afdelinger, der bruger mest tid
på udviklingsprojekter, står tilsammen for 56 procent af det samlede årsværksforbrug. Denne koncentrationsgrad er lidt lavere end i sammenligningskommunerne, hvor de tre væsentligste afdelinger står for
mellem 63 og 71 pct. af det samlede årsværksforbrug.
Af Figur 4.3 nedenfor fremgår det, at det i Billund er afdelingerne ”IT- og Organisation”, ”Sundhedsstaben” og ”Unge og Familie”, der varetager den største del af de årsværk, der anvendes på udviklingsprojekter. Men også i ”Kultur og Fritid” fylder opgaven mere end halvandet årsværk.
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Figur 4.3 Billunds samlede antal årsværk til udviklingsprojekter fordelt på afdelinger

4.3

Centrale analyser og ledelsesinformation

”Analyser og ledelsesinformation” er defineret som analyser og løbende ledelsesinformation, der udføres
som en del af det daglige arbejde. Der er således i modsætning til ”udviklingsprojekter” ikke tale om
større enkeltstående projekter.
Opgaveanalysen viser, at Billunds centrale personaleudgifter til analyser og ledelsesinformation er ca. 2
mio. kr. højere, end de ville være, hvis udgiften pr. indbygger svarede til gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner. I alle tre sammenligningskommuner ligger udgifterne til analyser og ledelsesinformation under niveauet i Billund.
Opgaven fylder i alt 8 årsværk i Billund Kommune og er fordelt på 51 medarbejdere, hvilket betyder, at
de medarbejdere, der deltager i udviklingsprojekter, i gennemsnit anvender knap 0,2 årsværk på opgaven. Spredningen af opgaven på medarbejdere er lidt større i sammenligningskommunerne, hvor de
berørte medarbejdere i gennemsnit bruger mellem knap 0,1 og knap 0,2 årsværk på analyser og ledelsesinformation.
I Billund står 20 af de 51 medarbejdere (ca. 40 pct.) for 75 procent af årsværkene til udviklingsprojekter.
Disse medarbejdere anvender alle mere end en fjerdedel af deres tid på udviklingsprojekter og af disse
anvender 2 medarbejdere mere end halvdelen af deres tid på analyser og ledelsesinformation.
I alle fire kommuner udføres der analyser og ledelsesinformation i en del forskellige afdelinger. De tre
afdelinger, der bruger mest tid på analyser og ledelsesinformation, står tilsammen for 64 procent af det
samlede årsværksforbrug i Billund. Det svarer nogenlunde til niveauerne i Struer og Nordfyn, hvor de tre
væsentligste afdelinger står for hhv. 63 og 68 pct. af det samlede årsværksforbrug. Odder skiller sig ud
ved, at hele 88 pct. af det samlede årsværksforbrug er koncentreret i de tre væsentligste afdelinger. På
trods heraf har Odder blot det næstlaveste samlede årsværksforbrug efter Nordfyn. Der er med andre
ord ikke en entydig sammenhæng mellem koncentrationsgrad og udgiftsniveau.
I Billund er det særligt afdelingerne ”IT- og Organisation” og ”Økonomi, personale og indkøb”, der skiller
sig ud ved at bruge mange årsværk på analyser og ledelsesinformation. Dette fremgår af Figur 4.4 nedenfor.
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Figur 4.4 Billunds samlede antal årsværk til analyser og ledelsesinformation fordelt på
afdelinger

4.4

Central økonomistyring

Opgaven ”Økonomistyring” dækker over aktiviteter i forbindelse med budgetlægning, budgetopfølgning
og regnskabsaflæggelse.
Opgaveanalysen viser, at Billunds centrale personaleudgifter til økonomistyring er ca. 4 mio. kr. højere,
end de ville være, hvis udgiften pr. indbygger svarede til gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner. I alle tre sammenligningskommuner ligger udgifterne til økonomistyring under niveauet i Billund.
Opgaven fylder i alt 13 årsværk og er fordelt på 41 medarbejdere, hvilket betyder, at de medarbejdere,
der beskæftiger sig med økonomistyring, i gennemsnit anvender godt 0,3 årsværk på opgaven. Det svarer nogenlunde til den gennemsnitlige opgavetyngde pr. medarbejder i Struer og Odder, hvorimod tyngden i Nordfyn kun er halvt så stor pr. medarbejder som i de øvrige kommuner. Nordfyn har med andre
ord spredt økonomistyringsopgaven ud på flere hænder end i de tre øvrige kommuner.
I Billund står 12 af de 41 medarbejdere (ca. 30 pct.) for 75 procent af årsværkene til udviklingsprojekter.
Disse medarbejdere anvender alle mere end halvdelen af deres tid på økonomistyring.
Når man sammenligner samlet årsværksforbrug og gennemsnitlig opgavetyngde pr. medarbejder på
tværs af de fire kommuner, så afhænger det samlede årsværksforbrug ikke på systematisk vis af, hvor
mange hænder økonomistyringsopgaven er spredt ud på. Således har Nordfyn med sin lave medarbejderkoncentration på den ene side et lavere årsværksforbrug end Billund og Struer og på den anden side
et højere forbrug end Odder.
Hvad angår spredningen på afdelinger, er der i alle fire kommuner én afdeling, som står for mindst 50
pct. af det samlede årsværksforbrug på økonomistyring. Som det fremgår af Figur 4.5 nedenfor, er det i
Billund Kommune ”Økonomi, Personale og Indkøb”, som står for langt den største del (86 pct.) af det
samlede antal økonomistyringsårsværk.
De tre afdelinger i Billund, der bruger mest tid på økonomistyring, står tilsammen for 93 procent af det
samlede årsværksforbrug. I sammenligningskommunerne ligger de tilsvarende procenter mellem 75 og
94.
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Figur 4.5 Billunds samlede antal årsværk til økonomistyring fordelt på afdelinger

4.5

Myndighedsopgaver, by, bolig og planlægning

Myndighedsopgaver inden for ”By, bolig og planlægning” omfatter fx opgaver i tilknytning til støttet boligbyggeri, BBR-registrering og kommune- og lokalplanarbejde.
Opgaveanalysen viser, at Billunds personaleudgifter til myndighedsopgaver inden for ”By, bolig og planlægning” er ca. 3 mio. kr. højere, end de ville være, hvis udgiften pr. indbygger svarede til gennemsnittet
for sammenligningskommunerne. I alle tre sammenligningskommuner ligger udgifterne til disse myndighedsopgaver under niveauet i Billund.
En del af de årsværk, der er registreret inden for ”By, bolig og planlægning”, vedrører styring af kommunens egne bygge- og anlægsprojekter. Det er praksis i kommunerne, at administrative opgaver, der
vedrører anlægsstyring, finansieres af de pågældende anlægsprojekter via en såkaldt ”udkontering” af
udgifterne til de administrative opgaver. Det betyder, at en kommune, der har et højt aktivitetsniveau på
anlægsområdet, kan have relativt høje udgifter til administrativt personale, såfremt kommunen lader
egne medarbejdere styre projekterne fremfor at anvende eksterne rådgivere. Samtidig vil en sådan kommune have en indtægt under ”andre administrative udgifter end løn” i forbindelse med, at den administrative udgift udkonteres til anlægsprojekterne.
Index100 har indsamlet oplysninger om den udkontering, der foretages i de fire kommuner vedrørende
anlægsstyring og øvrige opgaver. Kommunernes oplysninger viser, at Billund Kommune i 2018 udkonterede 1,7 mio. kr. vedrørende myndighedsopgaver inden for by, bolig og planlægning, hvilket var ca. 1
mio. kr. mere, end hvis udkonteringen pr. indbygger havde svaret til gennemsnittet for sammenligningskommunerne.
Dermed kan 1 mio. kr. af Billunds merudgift på 3 mio. kr. vedrørende by, bolig og planlægning tilskrives
en større byggeanlægsaktivitet end i sammenligningskommunerne. Der er dog stadig tale om en kommunal administrativ udgift, uanset at det er ét eller flere anlægsprojekter, som står for finansieringen. Det
skal desuden bemærkes, at den relativt store udkontering til anlægsprojekter alt andet lige betyder, at
andre administrative udgifter end løn er 1 mio. kr. lavere i Billund, end de ville have været, hvis kommunen havde samme niveau for udkontering som sammenligningskommunerne.
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Myndighedsopgaverne vedrørende ”By, bolig og planlægning” afhænger ikke kun af den byggeaktivitet,
kommunen selv står for. Således vil større private byggeprojekter afføde myndighedsarbejde med fx
lokalplaner. Det er ikke muligt i denne analyse at beregne den præcise sammenhæng mellem byggeaktiviteten i en kommune og behovet for myndighedsopgaver til ”By, bolig og planlægning”, men ifølge
Danmarks Statistik har byggeaktiviteten målt i kvadratmeter pr. indbygger til både bolig-, institutions- og
erhvervsbyggeri i Billund Kommune de seneste tre år været ca. dobbelt så høj som i sammenligningskommunerne som gennemsnit. Byggeaktiviteten vedrørende erhvervs- og institutionsbyggeri, som udgør
ca. to tredjedele af alle kvadratmeter, har været ca. tre gange så høj i Billund som i sammenligningskommunerne.
Endelig har Billund Kommune oplyst, at der under denne administrative opgave kan være et væsentligt
tidsforbrug i relation til private aktører, som fx større virksomheder, der arbejder med forberedelse af
mulige bygge- og anlægsprojekter. Der findes ikke sammenlignelige data for denne aktivitet i kommunerne, men Index100 finder det sandsynligt, at aktiviteten er større i en erhvervskommune som Billund
end i de tre sammenligningskommuner.
Opgaven fylder i alt 13 årsværk i Billund Kommune og er fordelt på 24 medarbejdere, hvilket betyder, at
de relevante medarbejdere i gennemsnit anvender godt et halvt årsværk på opgaven. Denne medarbejderkoncentration adskiller sig ikke væsentligt fra sammenligningskommunerne.
Hvad angår afdelingskoncentrationen, gælder det generelt for de forskellige myndighedsopgaver, at de
i alle fire kommuner er koncentreret i en eller to afdelinger. I Billund Kommune er myndighedsopgaverne
inden for ”By, bolig og planlægning” koncentreret i to afdelinger – ”By og Plan” og ”Ejendomme, park og
vej”, hvoraf to tredjedele af årsværkene sidder i ”By og Plan”.

4.6

Myndighedsopgaver, natur og miljø

Myndighedsopgaver inden for natur- og miljøområdet omfatter fx opgaver med naturplejeprojekter, miljøtilsyn med virksomheder, forureningsopgaver og VVM-redegørelser i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter i kommunen.
Opgaveanalysen viser, at Billunds personaleudgifter til myndighedsopgaver inden for ”Natur og miljø” er
3 mio. kr. højere, end de ville være, hvis udgiften pr. indbygger svarede til gennemsnittet for sammenligningskommunerne.
Også for myndighedsopgaver inden for natur og miljø sker der i en vis udstrækning udkontering af administrative udgifter – i denne sammenhæng til naturprojekter. Billunds udkontering lød på 0,6 mio. kr. i
2018, hvilket var 0,4 mio. kr. mere, end hvis udkonteringen pr. indbygger svarede til gennemsnittet for
sammenligningskommunerne. Det skal igen bemærkes, at den relativt store udkontering til projekter alt
andet lige betyder, at andre administrative udgifter end løn er 0,4 mio. kr. lavere i Billund, end de ville
have været, hvis kommunen havde samme niveau for udkontering som sammenligningskommunerne.
En del af de administrative udgifter til natur og miljø vil kunne relateres til aktivitetsniveauet i den del af
kommunens erhvervsliv, som kræver miljøtilsyn. Herudover kan omfanget af administrative opgaver ved
fx VVM-redegørelser hænge sammen med både den offentlige og den private bygge- og anlægsaktivitet
i kommunen. Som nævnt i foregående afsnit 4.5 er bygge- og anlægsaktiviteten i Billund højere end i
sammenligningskommunerne.
Opgaven fylder i alt ca. 17 årsværk og er koncentreret på 21 medarbejdere. Der er således tale om en
høj grad af ”medarbejderkoncentration”, da de medarbejdere, der beskæftiger sig med opgaven, anvender næsten hele deres arbejdstid på denne. Det samme er tilfældet i alle tre sammenligningskommuner.
Opgaven er samtidig koncentreret i én afdeling, ”Miljø”. I alle de tre sammenligningskommuner er naturog miljøopgaven ligeledes koncentreret i én afdeling.
Der er således ikke tegn på, at Billunds mérudgifter til natur og miljø kan relateres til en uhensigtsmæssig
organisering af opgaven set i forhold til organiseringen i de øvrige kommuner.

4.7

Myndighedsopgaver, vejvæsen, infrastruktur, parker, forsyning mv.

Myndighedsopgaverne inden for ”Vejvæsen, infrastruktur, parker, forsyning mv.” omhandler fx kommunens opgaver som vejmyndighed ift. veje, gader, broer og pladser samt myndighedsopgaver vedrørende
affaldsområdet. Også inden for ”vejvæsen, infrastruktur, parker, forsyning mv.” omfatter en del af de
registrerede årsværk styring af kommunens anlægsprojekter på vejområdet, såfremt denne opgave ikke
varetages af eksterne rådgivere.
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Opgaveanalysen viser, at Billunds personaleudgifter til myndighedsopgaver inden for ”Vejvæsen, infrastruktur, parker, forsyning mv.” er ca. 3 mio. kr. højere, end de ville være, hvis udgiften pr. indbygger
svarede til gennemsnittet for sammenligningskommunerne.
Billund har i årene 2016-2018 haft anlægsudgifter på vejområdet, som – opgjort pr. indbygger – er knap
tre gange så høje som gennemsnittet for sammenligningskommunerne. Det kan tænkes at give afledte
merudgifter til myndighedsopgaver, selv om Billund udkonterer lidt færre administrative udgifter til anlægsprojekter end sammenligningskommunerne.
Udover kommunens egen anlægsaktivitet på vejområdet kan større anlægsprojekter hos erhvervsvirksomheder medføre opgaver for kommunens vejmyndighed.
Opgaven fylder i alt ca. 8 årsværk i Billund og er koncentreret på 12 medarbejdere. Der er således tale
om en relativt høj grad af medarbejderkoncentration, da de medarbejder, der beskæftiger sig med opgaven, i gennemsnit anvender to tredjedele af deres tid på den. Et tilsvarende billede ses i sammenligningskommunerne.
Opgaven er i Billund koncentreret i to afdelinger, ”Ejendomme, park og vej” og ”Miljø”, heraf kan to tredjedele af årsværkene henføres til ”Ejendomme, park og vej”. I de tre sammenligningskommuner er opgaven koncentreret i én afdeling.
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5. Samlede hovedindtryk
Hovedfokus i denne rapport har været at anvise konkrete administrative besparelses- og effektiviseringspotentialer i Billund Kommune. Disse potentialer er beskrevet enkeltvist i de foregående afsnit.
I dette afsnit ser vi på tværs af de enkelte potentialer og sammenfatter vores hovedindtryk af Billund
Kommunes administration. For fuldstændighedens skyld starter vi med at beskrive de administrative
områder, hvor Billund særligt bruger færre penge end sammenligningskommunerne. Herefter opsummerer vi kort, hvor kommunens besparelses- og effektiviseringspotentialer primært ser ud til at ligge. Til
slut beskriver vi indsigter fra opfølgende telefonsamtaler med sammenligningskommunernes økonomichefer, hvor vi har spurgt ind til kommunernes servicebetragtninger på de administrative områder, hvor
deres administrationsudgifter i særlig grad er lavere end Billunds.

5.1

Hvor bruger Billund færre penge end sammenligningskommunerne?

På trods af det samlede besparelses- og effektiviseringspotentiale på 19 mio. kr. er der udvalgte områder, hvor Billund Kommune bruger færre penge end sammenligningskommunerne. De to punktlister nedenfor opsummerer de områder, hvor udgifterne i Billund ville være mindst 2 mio. kr. højere, såfremt
udgiften pr. indbygger svarede til gennemsnittet for sammenligningskommunerne.
Indsigter fra den detaljerede udgiftsbenchmarking:
•
•

Lønudgifter til HK’ere
Lønudgifter til andre administrative personalekategorier end akademikere og HK’ere
(fx bygningskonstruktører, ergoterapeuter, sygeplejersker og fysioterapeuter)

Indsigter fra opgaveanalysen:
•
•
•
•

Personaleudgifter til ledelse
Personaleudgifter til IT
Personaleudgifter til bogføring mv.
Personaleudgifter til sekretærfunktion og journalisering

Hvad angår de lave personaleudgifter til ledelse, skal det for en god ordens skyld anføres, at Billund
ifølge den detaljerede udgiftsbenchmarking har lidt flere medarbejdere ansat på chefoverenskomst end
sammenligningskommunerne. Men opgaveanalysen viser altså, at Billund på trods heraf bruger færre
årsværk på ledelsesopgaven. Forskellen kan dække over, at medarbejderne på chefoverenskomst i Billund i højere grad bruger tid på andre opgaver end ledelse. Den kan også dække over, at sammenligningskommunerne i højere grad har medarbejdere uden for chefoverenskomsten (mellemledere), som
bruger tid på ledelse.

5.2

Opsummering af besparelses- og effektiviseringspotentialet i Billund

Den gennemførte udgiftsbenchmarking viser, at Billund Kommunes administrationsudgifter er 19 mio. kr.
højere, end de ville være, hvis udgiften pr. indbygger svarede til niveauet i de tre udvalgte kommuner
med sammenlignelige administrative udgiftsbehov. Ud fra en benchmarking-logik har Billund derfor et
samlet administrativt besparelses- eller effektiviseringspotentiale på 19 mio. kr. En realisering af dette
potentiale vil fordre, at Billund tilpasser sig gennemsnitsniveauet for administration i de tre sammenligningskommuner.
Mens de 19 mio. kr. er et sikkert og robust tal, så er der større usikkerhed knyttet til de forskellige underopdelinger i konkrete potentialer, da de er mere følsomme overfor særlige forhold i de enkelte kommuner.
Index100 har dog gjort en betydelig indsats for at kontrollere for sådanne forhold og kan med ret stor
sikkerhed konkludere, at Billunds merforbrug i forhold til sammenligningskommunerne særligt vedrører
følgende hovedposter:
•
•
•
•

Centrale personaleudgifter til de administrative opgaver ”sekretariatsbetjening”, ”udviklingsprojekter”, ”analyser og ledelsesinformation” samt ”økonomistyring”
Centrale personaleudgifter til myndighedsopgaver på teknik- og miljøområdet
Decentrale personaleudgifter på ældreområdet
Andre centrale administrationsudgifter end løn, herunder IT-udgifter

Analysen dokumenterer desuden, at merforbruget på personaleudgifter særligt handler om, at Billund
har flere akademikere ansat end sammenligningskommunerne. Det stemmer godt overens med, at de
konkrete opgaver, hvor Billund skiller sig ud med høje udgifter, normalt er akademikertunge.
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Billund Kommunes afvigelse fra sammenligningskommunerne på de tre opgaver ”udviklingsprojekter”,
”analyser og ledelsesinformation” og ”økonomistyring” kan tydeliggøres ved at se på, hvor mange medarbejdere i kommunerne som bruger mindst et halvt årsværk på de tre opgaver set under ét. Opgørelsen
viser, at det drejer sig om 37 medarbejdere i Billund og gennemsnitligt 18 medarbejdere i de tre sammenligningskommuner (omregnet til Billunds indbyggertal). Dette gennemsnit dækker over et spænd fra
12 til 24 medarbejdere. Billund har altså dobbelt så mange medarbejdere i den centrale administration
med denne klassiske ”akademikerprofil” som gennemsnittet for sammenligningskommunerne.
Det er vigtigt at understrege, at selv om Billunds merforbrug på disse akademikertunge opgaver særligt
er konstateret i den centrale administration, så kan besparelses- og effektiviseringspotentialet teoretisk
set også ligge i den decentrale administration. Det ville fx være tilfældet, hvis Billund bevidst havde centraliseret de udviklingsprægede administrative opgaver, men ikke formået reelt at reducere det decentrale ressourceforbrug på disse opgaver.
Hvad angår myndighedsopgaverne på det tekniske område har Billund 42 medarbejdere, som bruger
mindst et halvt årsværk på disse opgaver set under ét. Gennemsnittet i sammenligningskommunerne
(omregnet til Billunds indbyggertal) er 23 medarbejdere og dækker over et spænd fra 16 til 28 medarbejdere. Som nævnt i afsnit 4.5-4.7 hænger Billunds relativt store udgifter til tekniske myndighedsopgaver
delvist sammen med en relativt stor projektaktivitet på det tekniske område ift. sammenligningskommunerne. Denne relativt høje projektaktivitet handler blandt andet omen høj bygge- og anlægsaktivitet,
kommunal såvel som privat. Derudover synes Billunds lokale erhvervsliv at medføre en generelt større
projektaktivitet, som på den ene eller anden måde udløser et administrativt ressourceforbrug på teknikog miljøområdet.
Analysen viser, at Billunds besparelses- og effektiviseringspotentiale på de fremhævede opgaver i punktlisten ovenfor ikke i væsentligt omfang kan tilskrives en afvigende og uhensigtsmæssig organisering.
Kommunen afviger således ikke nævneværdigt fra de tre sammenligningskommuner, hvad angår opgavespredning på medarbejdere og afdelinger.
Det er i den forbindelse værd at fremhæve, at Billund ser ud til at have en ret effektiv drift af klassiske
administrative støttefunktioner som bogføring, sekretærfunktion og journalisering samt løn og personale.
Der er tale om relativt standardiserede driftsopgaver, hvor variationer i de kommunale udgiftsniveauer
typisk vil afhænge mere af variationer i organisering og effektivitet end af variationer i det administrative
serviceniveau.
Til sammenligning er de fire opgaver vedrørende sekretariatsbetjening, udviklingsprojekter, analyser og
ledelsesinformation samt økonomistyring mindre standardiserede og sværere at kravspecificere. Det er
samtidig opgaver, som kan løftes med ret varierende ambitionsniveauer, og hvor udgiftsvariationer mellem kommunerne derfor i højere grad kan forventes at udtrykke variationer i det administrative serviceniveau. I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at det administrative serviceniveau på disse opgaver kan have stor betydning for den generelle effektivitet i driften af en kommune og for effektiviteten
i ressourceanvendelsen på de store serviceområder.
For opgaverne vedrørende udviklingsprojekter, analyser og ledelsesinformation samt økonomistyring,
kan man som udgangspunkt forvente, at et særligt højt udgiftsniveau i den centrale administration vil
være tegn på, at en kommune har centraliseret disse opgaver med henblik på specialisering og servicering af den øvrige organisation. Opgaveanalysen viser imidlertid, at der på de tre store velfærdsområder
også er en merudgift til disse tre opgaver.
Det betyder naturligvis ikke, at alle ekstra årsværk inden for disse administrative opgaver pr. definition
øger den kommunale effektivitet. Index100 kan ikke på det foreliggende grundlag fastslå effektivitetsbidraget fra de ekstra årsværk i Billund Kommune. I stedet har vi taget opfølgende kontakt til sammenligningskommunernes økonomichefer for at spørge ind til deres servicebetragtninger på de administrative
områder, hvor deres administrationsudgifter i særlig grad er lavere end Billunds. Vores indtryk fra de
opfølgende snakke er sammenfattet i det følgende afsnit.

5.3

Servicebetragtninger i sammenligningskommunerne

Økonomicheferne i sammenligningskommunerne tegner alle et billede af deres kommuner som stramt
styrede med hensyn til det administrative ressourceforbrug.
Alle tre sammenligningskommuner har inden for de seneste år været udsat for administrative besparelser, der har haft konsekvenser for det personale, der udfører disse administrative opgaver. I én af kommunerne arbejder man konsekvent med såkaldt ”hverdagseffektivisering” af administrationen i form af et
årligt effektiviseringsbidrag på en halv procent. I de to andre kommuner har man været igennem administrative sparerunder.
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Ser vi på de enkelte administrative opgaver, fortæller én af sammenligningskommunerne, at serviceniveauet for sekretariatsbetjening af politikerne opleves som lavt.
Hvad angår de normalt akademikertunge opgaver vedrørende udviklingsprojekter, analyser og ledelsesinformation samt økonomistyring, er sammenligningskommunerne delt i to. I én af kommunerne har man
et antal udviklingskonsulenter, mens man i de to øvrige kommuner slet ikke eller i væsentligt mindre
omfang har tilsvarende specialiserede akademiske medarbejdere. Disse to kommuner oplever generelt
visse udfordringer med at tiltrække kvalificeret akademisk arbejdskraft.
I kommunen med udviklingsmedarbejdere er det økonomichefens vurdering, at politikere og ledelse oplever et fornuftigt serviceniveau vedrørende udviklingsprojekter og lignende administrative opgaver. I de
to øvrige kommuner udtrykker økonomicheferne, at man har vanskeligt ved at gennemføre mere end
blot de mest presserende projekter, og at det ofte er lederne, der må drive disse. En økonomichef fortæller eksempelvis, at man har vanskeligt ved at gennemføre et digitaliseringsprojekt som indførelse af
økonomistyringssystemet NemØkonomi, der skal lette den fremtidige økonomistyringsopgave. Problemerne bunder i, at man skal ”frikøbe” driftspersonale til opgaven, og at man i øvrigt mangler kvalificerede
projektlederkompetencer i organisationen.
Tilsvarende beskriver en økonomichef det som problematisk, at man i kommunen har besluttet at bedrive
”databaseret ledelse”, men reelt oplever problemer med at få frigjort ressourcer til udførelse af ledelsesinformationsopgaven.
Samlet set kan man ud fra økonomichefernes udsagn beskrive sammenligningskommunerne som kommuner, der fortrinsvis har dimensioneret administrationen til at kunne udføre de mest nødvendige administrative ”driftsopgaver”, og som kommuner med et relativt lavt serviceniveau i relation til akademikertunge opgaver som sekretariatsbetjening, udviklingsprojekter, analyser og ledelsesinformation samt økonomistyring.
For så vidt angår de tre myndighedsopgaver på det tekniske område har vi ikke på samme måde kunnet
afdække det oplevede serviceniveau via interviews med økonomicheferne. Men som beskrevet i afsnit
4.5-4.7 er der forskellige tegn på, at Billunds relativt store udgifter til disse opgaver delvist hænger sammen med en relativt stor projektaktivitet på det tekniske område ift. sammenligningskommunerne.

5.4

Et afsæt for målrettet opfølgende analyse

Denne rapport giver Billund Kommune sikker viden om, at kommunens udgiftsniveau på det administrative område ligger 10 pct. over det gennemsnitlige niveau i tre kommuner med sammenlignelige administrative udgiftsbehov. Kommunen får desuden detaljeret indsigt i, hvilke udgiftsposter og opgaver de
administrative merudgifter særligt vedrører. Endelig beskriver rapporten forskellige opgavespecifikke
rammevilkår, som kan bidrage til at forklare de enkelte udgiftsafvigelser.
Rapportens identifikation af konkrete besparelses- og effektiviseringspotentialer bygger på en overbliksskabende benchmarking-logik frem for en detaljeret analyse af udvalgte administrative arbejdsgange.
Bredde er så at sige prioriteret over dybde for at skabe det fulde billede af de administrative udgifter.
De identificerede potentialer indeholder ikke i sig selv klare anvisninger på, hvordan man bør gennemføre eventuelle besparelser begrundet i rapportens tal. Det hænger i høj grad sammen med de konkrete
analyseresultater. Index100 har designet analysen, så den var egnet til at identificere mindre effektiv
organisering som en forklaring på konstaterede udgiftsafvigelser. Vi har i tidligere administrationsanalyser identificeret handlingsrettede forklaringer knyttet til afvigende opgavespredning på medarbejdere og
afdelinger, men i denne analyse finder vi, at Billunds opgaveorganisering ligner organiseringen i sammenligningskommunerne. Der synes med andre ord ikke at være oplagte potentialer knyttet til at samle
administrative opgaver på færre medarbejdere eller afdelinger.
I stedet synes der – lidt forenklet – at være tale om, at Billund på de identificerede områder har et generelt
højere administrativt serviceniveau end i sammenligningskommunerne. Et højt administrativt serviceniveau stemmer fint overens med, at Billund Kommunes samlede serviceudgifter pr. indbygger ligger 6
pct. højere end gennemsnittet for sammenligningskommunerne.
Som det fremgår af det foregående afsnit, kan et højt administrativt serviceniveau medvirke til at sikre
høj effektivitet i en kommunes generelle ressourceanvendelse, men der er omvendt ingen garanti herfor.
Index100 kan ikke på det foreliggende grundlag vurdere de bredere konsekvenser af at reducere udgifterne på de administrative områder, hvor Billund særligt bruger flere penge end sammenligningskommunerne.
På denne baggrund bør Billund Kommune overveje at gennemføre målrettede opfølgende analyser, som
afdækker handlemuligheder og konsekvenser af besparelser på ét eller flere af de områder, som er
identificeret i nærværende analyse. Analyserne skulle i givet fald have til formål at identificere de
24

administrative servicereduktioner eller effektiviseringer, som ville have den mindst mulige negative påvirkning af Billund Kommunes generelle effektivitet.
Fokus i de opfølgende analyser ville alene være på Billund Kommune, og opgaven ville bestå i at tilvejebringe et mere detaljeret overblik over, hvilke opgaver og aktiviteter kommunen har på de områder,
hvor der i denne analyse er identificeret et relativt højt udgiftsniveau. Overblikket skulle bruges til at
identificere opgaver og aktiviteter, som kun i begrænset omfang bidrager til kommunens generelle effektivitet, og som samtidig ikke er politisk højt prioriterede i Billund Kommune.
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Bilag 1 Data og metode
Servicetjekket af Billund Kommunes administration består af to analyser, en udgiftsbenchmarking og en
opgaveanalyse.
Formålet med udgiftsbenchmarkingen har været at give Billund Kommune indsigt i, hvordan kommunens
administrative udgifter adskiller sig fra udgifterne i andre kommuner med sammenlignelige udgiftsbehov.
I udgiftsbenchmarkingen udarbejdes en række nøgletal for de administrative udgifter i Billund Kommune
og de tre sammenligneligningskommuner Nordfyn, Struer og Odder. Udgiftsbenchmarkingen afdækker
både de centrale (Hovedkonto 6) og de decentrale (Hovedkonto 0-5) administrationsudgifter og giver
indsigt i, hvordan kommunerne adskiller sig fra hinanden i forhold til antal administrative årsværk og
gennemsnitslønninger inden for forskellige personalekategorier og sektorområder. Målet med udgiftsbenchmarkingen er således at opgøre det samlede effektiviserings- og besparelsespotentiale som forskellen i det administrative udgiftsniveau mellem Billund og sammenligningskommunerne, under forudsætning af, at Billund tilpasser sig det udgiftsniveau, der er gældende i disse kommuner som gennemsnit.
Formålet med opgaveanalysen har været at give Billund Kommune indsigt i, hvilke opgaver kommunens
administrative medarbejdere bruger deres tid på. Opgaveanalysen består konkret af en kortlægning,
foretaget af de relevante personaleledere, af medarbejdernes administrative tidsforbrug i Billund og de
tre sammenligningskommuner. Når resultatet af udgiftsbenchmarkingen sammenholdes med resultatet
af opgaveanalysen, opnås der indsigt i, hvilke konkrete administrative opgaver, der står for den administrative udgiftsforskel mellem Billund og sammenligningskommunerne.
Opgaveanalysen kan, udover en sammenligning af tidsforbruget på konkrete opgaver, blandt andet give
Billund Kommune indblik i, om opgaverne er mere eller mindre spredt mellem afdelinger end i andre
kommuner, og om opgaverne er fordelt på et stort antal medarbejdere. Dermed belyses, om der er tegn
på dobbeltfunktioner og/eller lav grad af medarbejderspecialisering. Samtidig kan et merforbrug på konkrete opgaver henføres til konkrete dele af Billund Kommunes organisation. Der identificeres ikke konkrete medarbejdere i analysen, og Index100 har hverken i behandlingen af data for udgiftsbenchmarkingen eller opgaveanalysen haft adgang til medarbejdernes navne.
Figur 5.1 Overblik over analysen

Delanalyse 1: Udgiftsanalyse

Delanalyse 2: Opgaveanalyse

Benchmarking af både centrale og decentrale udgifter til administration og ledelse. Samt dekomponering af udgiftsforskellene i:

Benchmarking af tidsforbrug på konkrete opgaver
i den centrale administration samt dele af den decentrale administration. Fokus på den enkelte opgaves:
• Organisatoriske forankring (tegn på dobbeltfunktioner?)
• Fordeling på antal medarbejdere (tegn på lav
grad af specialisering?)

•
•

Forskelle vedr. årsværk og lønniveauer, og
Forskelle vedr. medarbejdergrupper og forskellige dele af den kommunale organisation.

Metode
• Analyse af personale- og regnskabsdata
• Validering af registreringspraksis mv. i samarbejde med deltagerkommuner

Metode
• Personaleledere udfylder standardiseret regneark med oplysninger om medarbejdernes
tidsforbrug. Arket indeholder oplysninger om
ledere og medarbejderes organisatoriske forankring.

Datakilder og opgørelse af nøgletal i udgiftsbenchmarkingen
Analysetilgang og datagrundlag
Analysen fokuserer både på kommunernes centrale og decentrale administrationsudgifter.
For at opgøre administrationsudgifterne så nøjagtigt som muligt har det været nødvendigt at anvende to
forskellige datakilder til opgørelse af de to forskellige udgiftstyper, personaleudgifter og øvrige udgifter.
Personaleudgifter er opgjort på baggrund af personale- og løndata fra Det Kommunale og Regionale
Løndatakontor (KRL), mens øvrige administrative udgifter er opgjort på baggrund af regnskabsdata fra
Danmarks Statistik. Personaledataene fra KRL gør det muligt at opgøre de administrative
26

personaleudgifter i hele kommunen, både centralt og decentralt, da det via disse data er muligt at opdele
personalet i personale, der primært beskæftiger sig med administrative opgaver, og personale, der primært beskæftiger sig med ikke-administrative opgaver. Særligt de decentrale administrative personaleudgifter kan ikke opgøres tilstrækkeligt nøjagtigt ved anvendelse af kommunale regnskabsdata. Selve
opdelingen af personalet sker ud fra stillingsbetegnelser, fx henregnes HK- og AC-personale samt socialrådgivere til administrativt personale, mens fx lærere og pædagoger henregnes til ikke-administrativt
personale.
Kommunernes regnskaber er anvendt til at opgøre de centrale administrationsudgifter, der ikke vedrører
løn til administrativt personale. Det drejer sig bl.a. om udgifter til kommunens administrative IT-systemer
og til køb af administrative tjenesteydelser.
Ved at anvende de to datakilder sammen fås et samlet billede af udgifterne til administration, som er
sammenligneligt mellem kommuner, selv hvis de skulle have forskellig udliciteringsgrad, hvad angår administrative opgaver. Én kommune kan således selv forestå IT-support med egne medarbejdere, mens
en anden kan få opgaven udført af et eksternt firma. I det første tilfælde vil udgifterne til opgaven ligge i
personaleudgifterne, i det andet i de andre administrative udgifter end løn.
Andre administrative udgifter end løn er ikke medtaget i analysen på de decentrale områder, da det er
vurderet, at disse udgifter ikke registreres efter ensartede principper på tværs af kommuner. Udgifterne
skønnes generelt at være relativt små i forhold til de decentrale lønudgifter til administration.
Figur 5.2 nedenfor giver et overblik over de udgiftstyper og det datagrundlag, som indgår analysen af
kommunernes samlede administrationsudgifter.
Figur 5.2 Udgiftstyper og datagrundlag i analysen af de samlede administrationsudgifter

Note: Udgifter til Jobcentre er holdt ude af analysen, da Billund Kommune analyserer beskæftigelsesområdet i et
selvstændigt servicetjek. Decentrale øvrige administrative udgifter er ikke medtaget pga. uensartede registreringsprincipper på tværs af deltagerkommunerne.

Personaleudgifter fra KRL er opgjort som bruttolønudgifter inkl. efterreguleringer. For tjenestemænd er
der i KRL-dataene tillagt et beregnet pensionsbidrag med henblik på at gøre personaleudgifterne sammenlignelige mellem kommuner trods forskelle i tjenestemandsandel. Det beregnede pensionsbidrag for
tjenestemænd i Billund er knap 1 mio. kr., mens det i sammenligningskommunerne som gennemsnit er
knap 2 mio. kr. Forskellen er på et niveau, hvor den ikke har betydning for anvisningerne af konkrete
besparelsespotentialer.
Alle nøgletal i udgiftsbenchmarkingen er beregnet som kr. pr. indbygger eller som årsværk pr. 10.000
indbygger. Effektiviserings- og besparelsespotentialerne er beregnet som forskellen i kr. pr. indbygger
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mellem Billund og gennemsnitsværdien for sammenligningskommunerne og derefter ganget med indbyggertallet for Billund. På den måde fås et potentiale (i mio. kr.), der angiver, hvor meget lavere Billunds
administrationsudgifter ville være, hvis udgiftsniveauet pr. indbygger svarede præcist til udgiftsniveauet
i sammenligningskommunerne.

Valideringstiltag og korrektioner
Index100 har på en workshop i samarbejde med nøglemedarbejdere fra de fire kommuner valideret de
opgjorte nøgletal i udgiftsbenchmarkingen for at sikre sammenlignelighed mellem kommunerne. I den
forbindelse er både en række generelle temaer og en række konkrete observationer, som Index100 har
gjort i data, adresseret. Valideringen sikrer, at der på tværs af kommunerne skelnes ensartet mellem
centrale og decentrale udgifter, samt at forskelle i nøgletallene mellem kommuner ikke skyldes forskelle
i konteringspraksis, organisering mv. eller fejl i data.
Som resultat af valideringen er der primært foretaget korrektioner af kontooplysninger i KRL-data med
henblik på at henføre de administrative personaleudgifter til det rette sektorområde.
Derudover har det væsentligste resultat af valideringen været en ensartet afgrænsning af de administrative udgifter til Jobcentret, som ikke indgår i analysen, da Billund Kommune foretager et selvstændigt
servicetjek af arbejdsmarkedsområdet.
Der er desuden foretaget enkelte korrektioner af andre administrative udgifter. Fx er udgifter til forsikringer korrigeret i enkelte af kommunerne på grund af en afvigende konteringspraksis.
Det er samtidig undersøgt, om niveauet for andre administrative udgifter end løn i regnskab 2018 adskiller sig væsentligt fra niveauet i de to foregående regnskabsår. Dette har ikke været tilfældet.

Datakilder og opgørelse af nøgletal i opgaveanalysen
Som del af servicetjekket er der gennemført en kortlægning af de administrative og ledelsesmæssige
opgaver i de fire kommuners centrale administration og på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet. Kortlægningen bygger på en registrering af hver medarbejders og leders opgaver, som de af lederne skønnes at fordele sig over et helt år. Registreringen omfatter i alt knap 1.000 ledere og administrative medarbejdere i de fire kommuner, og den er foretaget på en række foruddefinerede administrative opgaver
inden for et hierarki med hovedkategorier og underkategorier (se Figur 4.1 på side 7).
Svarprocenten har været på 95. Frafaldet har næsten udelukkende været på enheder i den decentrale
organisation, fx en skole. Index100 har fundet det forsvarligt at ekstrapolere resultaterne for den del af
enhederne, der har udfyldt registreringsarket. Det betyder, at den opgavefordeling, der gælder for de
enheder (fx skoler), hvor lederen har udfyldt et registreringsark, antages at gælde for de lignende enheder i samme kommune, hvor registreringsarket ikke er udfyldt.
I forbindelse med opgaveregistreringen har lederne kunnet støtte sig til en skriftlig vejledning, ligesom
de har haft mulighed for at stille spørgsmål om registreringen til Index100. Efterfølgende har Index100
foretaget grundige valideringer af data og i tvivlstilfælde drøftet registreringerne med relevante ledere i
de enkelte kommuner. I tilfælde, hvor denne validering har vist væsentlige forskelle i registreringstilgang
mellem kommunerne, har Index100 berigtiget opgaveregistreringerne med henblik på at øge sammenligneligheden.
Dataindsamlingen til opgaveanalysen er foretaget i april 2019, mens udgiftsbenchmarkingen er foretaget
på grundlag af data for hele 2018. Det betyder, at de samlede registrerede årsværk i opgaveanalysen
og de årsværk, der ligger til grund for udgiftsbenchmarkingen, ikke fuldt ud vil stemme overens. Beregningen af udgifterne til de enkelte administrative opgaver er derfor foretaget ved at fordele udgifterne,
som de er opgjort i udgiftsbenchmarkingen, ud på opgaver ud fra fordelingen af årsværk i opgaveregistreringen.

Valg af sammenligningskommuner
De tre kommuner, som Billund Kommune sammenlignes med i både udgifts- og opgaveanalysen, er
udvalgt af Billund Kommune med udgangspunkt i en bruttoliste, som Index100 har udarbejdet. Bruttolisten består af de ti kommuner, som ligner Billund mest, hvad angår rammevilkår og udgiftsbehov på det
administrative område. Det administrative udgiftsbehov er beregnet af Index100 på baggrund af en statistisk udgiftsanalyse, som er beskrevet i Boks 1 på næste side. Denne udvælgelse sikrer, at konstaterede forskelle i det administrative udgiftsniveau mellem Billund og de tre sammenligningskommuner ikke
blot skyldes forskelle i rammevilkårene for den kommunale administration.
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Boks 1. Sådan er kommunernes udgiftsbehov opgjort
Kommunernes udgiftsbehov på administrationsområdet er opgjort via en regressionsanalyse med anvendelse af kommunefordelte data fra Danmarks Statistik og KRL for regnskab 2017, der på analysetidspunktet var det seneste tilgængelige datamateriale på landsplan.
I regressionsanalyserne har Index100 estimeret sammenhængen mellem – på den ene side – kommunernes udgifter pr. indbygger til administration (den afhængige variabel i analysen) og – på den
anden side – en række forhold og rammevilkår, som forventes at påvirke kommunernes administrative
udgiftsbehov (de uafhængige variable). De uafhængige variable omfatter: demografiske forhold, socioøkonomiske forhold, sundhedsmæssige forhold, strukturelle forhold og økonomiske grundvilkår.
Regressionsanalysen identificerer herigennem de forhold, som kan forklare variationen i de kommunale udgifter til administration. Kun variable med signifikant betydning for administrationsudgifterne er
inkluderet i den endelige statistiske model.
Regressionsanalysen fastlægger en række vægte for de enkelte uafhængige variable, som udtrykker
deres betydning for en kommunes udgiftsbehov på administrationsområdet. Når disse vægte anvendes på hver af kommunerne i Danmark, kan man beregne kommunernes administrative udgiftsbehov
– dvs. de udgifter som kommunerne ville have, såfremt de hver især fastsatte et gennemsnitligt administrativt serviceniveau.
Konkret har det vist sig, at de forhold, der har betydning for kommunernes udgiftsbehov til administration, er kommunestørrelse i form af befolkningstallet og socioøkonomiske forhold, konkret målt ved
andel børn (0-17 år) af enlige samt andel indvandrere og efterkommere i kommunens befolkning.
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