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Tilskud til bedre dagtilbud - opgørelse af udvikling i enhedsudgift

Baggrund
Med FL12 blev det vedtaget at afsætte 500 mio. kr. til bedre normeringer 
og kvalitet i dagtilbud. Pengene blev udmøntet med ØA13, jf. aftaletek-
sten:

Sammenfatning
Det skønnes med nogen usikkerhed, at kommunerne har øget netto-
driftsudgifterne med ca. 260 mio. kr. fra 2012 til 2013. Omsættes de 260 
mio. kr. til meransættelser i dagtilbud, svarer det til ca. 760 fuldtidsstillin-
ger ud over et uændret normeringsniveau fra 2012 til 2013, dvs. hvor der 
er korrigeret for udviklingen i børnetal.

Beregningen er dog usikker, særlig på kommuneniveau, da der er en sær-
lig stor afvigelse mellem det skøn for pris- og lønudviklingen fra 2012 til 
2013, der lå til grund for budgetvedtagelsen, og det nuværende skøn for 
udviklingen, og da det er usikkert, hvordan den enkelte kommune har 
reageret på ændringen i skønnet. Usikkerheden giver en teoretisk usik-
kerhed i intervallet fra ca. 100 mio. kr. til ca. 460 mio. kr. Beregningen 
og usikkerheder er gennemgået i det følgende og uddybet i bilag 1. I bilag 
2 er de 260 mio. kr. fordelt på kommuneniveau, og i bilag 3 er gengivet 
ændringen i enhedsudgiften pr. barn i dagpleje og daginstitutioner fordelt 
på aldersgrupperne 0-2 år og 3 år-skolestart.  

Undersøgelse af udvikling i normeringer

”Tilskud til bedre dagtilbud
Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Regeringen og KL 
er enige om, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Der er 
enighed om, at prioriteringen vil indebære en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud.

Regeringen og KL er samtidig enige om at følge udviklingen i normeringerne i dagtilbud fra 2012 til 2013. Det skal under-
støtte, at kommunerne anvender midlerne til en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud. I forbindelse med aftalen om 
kommunernes økonomi for 2014 gøres på den baggrund status for udviklingen i normeringer i kommunerne.”
ØA13

Kommunaludvalget 2012-13
KOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 117
Offentligt



2

MBU har i samarbejde med ØIM og FM udarbejdet et spørgeskema til 
brug for en kommuneundersøgelse, der skal søge at følge op på udvik-
lingen i normeringer fra 2012 til 2013. 

Undersøgelsen spørger ind til normeringstal for hhv. 2012 og 2013, jf. 
også aftaleteksten. Indberetningerne af normeringstal vurderes dog så 
mangelfulde, at de ikke kan danne grundlag for en opfølgning af udvik-
lingen i normeringer. Det har således ikke været muligt for alle kommu-
ner at opgøre normeringstal. Herudover er normeringerne i nogle tilfæl-
de opgjort forskelligt i 2012 og 2013, og opgørelsen kan derfor ikke an-
vendes til en sammenligning over tid. 

Undersøgelse af udvikling i enhedsudgift
Da det var forventet, at få kommuner ville kunne besvare spørgsmålet 
om normeringstal samlet for hele kommunen, er kommunerne supple-
rende blevet bedt om oplysninger for forældrebetaling og forældrebeta-
lingsandel, samt udgifter til søskende- og fripladstilskud pr. fuldtidsind-
skrevet barn i dagtilbud i 2012 og 2013. Herudover har kommunerne
indberette antallet at fuldtidsindskrevne i 2012 og 2013. På denne bag-
grund er kommunernes nettodriftsudgift beregnet i de to år, således at 
der indgår de udgifter, som skal indregnes i de bruttodriftsudgifter, der 
ligger til grund for forældrebetalingen i dagtilbud. 

Korrigeret for udviklingen i antallet af indskrevne i dagtilbud, er kom-
munernes driftsudgifter øget med ca. 260 mio. kr. Skønnet er dog usik-
kert, særligt på grund af en meget stor forskel i det nuværende skøn for 
pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013 og det skøn for uviklingen, der 
lå til grund for budgetvedtagelsen i oktober.

Der er anvendt et skøn for pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013 på 
1,5 procent, svarende til forudsætningerne ved ØA13, som har ligget til 
grund for budgetvedtagelsen. Da der er tale om marginale ændringer, er 
beregningen meget følsom i forhold til forudsætninger om pris- og løn-
udviklingen. Beregningen modsvarer den situation, at kommunerne har 
indberettet de takster og tilskud, der er vedtaget. Kommunerne er i øje-
blikket generelt i en proces med at justere takster og tilskud som følge af 
den lavere udvikling for løn og priserne. Resultatet vil skulle justeres i 
lyset af denne proces. De nedenstående data vurderes for nuværende at 
give det mest retvisende billede. jf. også bilag 1 for metode.

Det er ikke muligt uden yderligere undersøgelser at vurdere, hvordan den 
enkelte kommune har reageret på ændringer i pris- og lønudviklingen. 
Usikkerheden kan på landsbasis skitseres ved beregning af nogle scenari-
er, der fremgår af bilag 1. Usikkerheden betyder, at særligt resultaterne på 
kommuneniveau skal tages med forbehold.

Ændring i de gennemsnitlige nettodriftsudgifter til dagtilbud fra 2012 til 2013
Opgjort ekskl. Lolland og Fanø

Antal
kommuner

Udvikling, 
mio. kr.

Kommuner med stigning i de gennemsnitlige enhedsudgifter 64 352,8

Kommuner med fald i de gennemsnitlige enhedsudgifter 32 -92,2
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Kommuner i alt 96 260,6

Forudsat kommunerne har anvendt de øgede driftsudgifter på beregnet 
260 mio. kr. udelukkende til øgede normeringer i dagtilbud, svarer det til 
ca. 760 flere fuldtidsansatte. 

Kommunerne kan dog have anvendt de øgede driftsudgifter på andet 
end øgede normeringer, herunder f.eks. til et kompetenceløft for perso-
nalet, til kommunalt finansierede frokostordninger og andre lignende 
udgifter, der indgår i grundlaget for forældrebetaling. 

Med sammenligningen af udviklingen i enhedsudgiften ses resultatet af 
den enkelte kommunes budgettering af udviklingen i udgiftsniveau pr. 
barn, opgjort i et kronebeløb. Det betyder, at det ikke er muligt at identi-
ficere, hvorvidt et løft eller en reduktion i enhedsudgiften har direkte 
betydning for udviklingen i normeringer, eller om udviklingen i enheds-
udgiften er sammensat af modgående bevægelser, som f.eks. et løft i 
normeringer og en besparelse i udgifterne til frokost, eller en effektivise-
ring i det pædagogiske arbejde i dagtilbud fra 2012 til 2013. Det er såle-
des ikke muligt ud fra opgørelsen at vurdere baggrunden for udviklingen.

I bilag 2 er det gengivet, hvordan udviklingen i kommunens udgifter til 
dagtilbud, opgjort på grundlag af udviklingen i enhedsudgiften (jf. bilag 
3), fordeler sig på de enkelte kommuner. 
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Bilag 1. Metode

Enhedsudgiften er opgjort på baggrund af kommunernes indberetning af 
takster og forældrebetalingsandele for plads i dagtilbud. For 2012 ved de 
realiserede takster og forældrebetalingsandele pr. fuldtidsindskrevet barn 
i dagtilbud og for 2013 ved de vedtagne takster og forældrebetalingsan-
dele pr. fuldtidsindskrevet barn i dagtilbud. Er f.eks. taksten 25.000 kr. 
og forældrebetalingsandelen 25 procent, udgør enhedsudgiften før fra-
drag af forældrebetaling 100.000 kr. (25.000/25*100).

Kommunerne har endvidere indberettet det realiserede antal fuldtidsind-
skrevne i 2012 og det budgetterede antal fuldtidsindskrevne i 2013 i dag-
tilbud. 

Og endelig har kommunen indberettet udgifter til søskende- og friplads-
tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen, henholdsvis det realiserede 
niveau i 2012 og det budgetterede niveau i 2013. Er f.eks. udgiften til 
søskende- og fripladstilskud på 20 procent af taksten, svarende til 5.000 
kr. i eksemplet, vil kommunens nettodriftsudgift pr. plads udgøre  80.000 
kr. (100.000 – 25.000 + 5.000).

Udviklingen i den enkelte kommunes nettodriftsudgift netto pr. fuldtids-
indskrevet barn i dagtilbud fra 2012 til 2013 er sammenholdt med det 
budgetterede antal indskrevne børn i dagtilbud i 2013, og belyser dermed 
ændringen i økonomien i dagtilbud fra 2012 til 2013, når der er korrige-
ret for udviklingen i antallet af indskrevne fra 2012 til 2013.  

Enhedsudgiften er udgifter, der indgår i grundlaget for 
forældrebetaling
Da enhedsudgiften er opgjort på baggrund af forældrebetalingen for en 
plads i dagtilbud, medtages kun udgifter, der kan indgå i forældrebetalin-
gen. 

Det er alene udgifter til driften, der kan indgå i grundlaget for forældre-
betaling. Det har ingen betydning i forhold til opgørelsen af grundlaget 
for forældrebetaling, om opgaven bliver varetaget i kommunen eller i 
dagtilbuddet. Det afgørende er, hvilken karakter opgaven har. 

For udgifter efter dagtilbudsloven gælder resumerende følgende om op-
gørelsen af grundlaget for forældrebetaling:

– Udgifter til dagtilbuddets drift kan indregnes. Det er udgifter, der 
vedrører udførelsen af den pædagogiske opgave og derfor 
vedrører drift og udvikling af dagtilbuddets kerneopgaver.
Herunder f.eks. udgifter til det pædagogiske personale og udgifter 
til kurser til personalet.

– Udgifter til myndighedsopgaver kan ikke indregnes. Det er f.eks. 
udgifter til tilsyn, tildeling af pladser, udgifter til sprogvurdering 
efter dagtilbudsloven, tildeling af friplads, søskendetilskud med 
videre.

– Udgifter til administrative opgaver kan ikke indregnes. 
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– Bygningsrelatede udgifter (anlæg, husleje og renoveringer) kan 
ikke indregnes, bortset fra den løbende daglige vedligeholdelse 
og vand, varme og el. 

Frokost i daginstitutioner
Efter dagtilbudslovens skal kommunerne tilbyde et sundt frokostmåltid i 
daginstitutioner. Den enkelte kommune beslutter, om frokostmåltidet 
indgår som en del af den samlede ydelse ved pladsen, eller tilbydes med 
mulighed for fravalg. Indgår udgiften som en del af den samlede plads, er 
udgifterne til frokost indeholdt i forældrebetalingsgrundlaget for pladsen 
og omfattet af et forældrebetalingsloft på 25 procent. Tilbydes frokost 
med mulighed for fravalg i den enkelte daginstitution/enhed i daginstitu-
tionen, opgøres udgifterne til frokost for sig og er underlagt et forældre-
betalingsloft på 100 procent. I givet fald er udgifterne ikke indeholdt i 
enhedsudgiften beregnet her. Kommunerne kan vælge at ændre frokost-
ordningen.  

Købsmoms
Forældrebetalingen fastsættes på grundlag af udgifter, der indeholder 
købsmoms (dvs. moms på indkøbte bleer, legetøj mv.). Kommunerne 
kan imidlertid samtidig afløfte købsmomsen, og har derfor ikke en tilsva-
rende udgift. Beregningen af enhedsudgiften vil derfor i et vist omfang 
overvurdere kommunernes reelle vækst eller fald i enhedsudgiften. 

Udgifter efter anden lovgivning
I grundlaget for forældrebetaling kan kun indgå udgifter efter dagtilbuds-
loven. Det indebærer, at der ikke kan indgå f.eks. udgifter til familieråd-
givning efter serviceloven eller f.eks. udgifter til vejledning om sundheds-
fremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger mv. efter sund-
hedsloven. Det er således også her underordnet, om dele af familieråd-
givningen bliver udført i en daginstitution. 

Pris- og lønudvikling fra 2012 til 2013
Der er ved opregningen af udgiftsniveauet i 2012 til 2013 pris- og lønni-
veau anvendt en pris- og løn regulering på 1,5 procent, svarende til 
skønnet, der lå til grund for aftalen om kommunernes økonomi for 2013
og for vedtagelsen af kommunernes budgetter for 2013. Skønnet for 
pris- og lønudviklingen fra 2012 til 2013 er lavere nu end ved budgetved-
tagelsen, og det betyder, at vurderingen af udviklingen i enhedsudgiften 
er usikker. Usikkerheden kan illustreres ved følgende beregningstekniske 
scenarier:

 Beregningen på de 260 mio. kr. modsvarer, at alle kommuner fra 1. 
januar 2013 tilpasser både udgifter og forældrebetaling til den lavere 
pris- og lønudvikling.

 Hvis alle kommuner fastholder udgifter og forældrebetaling vedtaget 
i oktober, giver det daginstitutioner og dagpleje 200 mio. kr. ekstra i 
budgettet som følge af, at pris- og lønudviklingen nu skønnes lavere. 
Den samlede ændring vil således øges fra 260 mio. kr. til 460 mio. kr.  

 Hvis kommunerne omvendt reducerer udgifterne for hele året uden 
at vedtage nye takster for forældrebetaling og tilskud til plads i anden 
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kommune/privatinstitution, vil kommunerne få en merindtægt sva-
rende til ca. 165 mio. kr. Den samlede ændring vil således reduceres 
fra 260 mio. kr. til knap 100 mio. kr. 

Det er ikke muligt at vurdere, hvilke scenarier der gemmer sig bag talle-
ne. Det er derfor, at tallene på kommuneniveau er behæftet med stor 
usikkerhed.

Det fremgår af dagtilbudsloven, at kommunerne skal ændre takster og 
tilskud, hvis budgettet ændres1. Det fremgår videre af bekendtgørelsen, at 
ændringer i takster og tilskud skal varsles med tre måneder, før de træder 
i kraft2. Hvis kommunen har justeret daginstitutionernes budgetter 
umiddelbart med virkning fra 1. april og samtidig har fået vedtaget 
reviderede takster med virkning fra den 1. juli, vil ændringen kunne ses i 
de indberettede data som en stigning i forældrebetalingsandelen, idet 
kommunen vil få en merindtægt i tre mdr. der ikke modsvares af 
udgifter. 

En gennemgang af de indberettede takter og tilskud viser, at kommuner-
ne ikke har nået at vedtage nye takster og tilskud på indberetningstids-
punktet. 

Fem kommuner har indberettet en reduktion i forældrebetalingsandelen. 
De fem kommuner har alle sænket, og ikke hævet andelen. En gennem-
gang af de fem kommuners takstoplysninger på kommunernes hjemme-
side viser endvidere, at alle kommuner allerede i december har udmeldt 
de takster, der er indberettet i forbindelse med opfølgningen her. Der har 
formentlig derfor været tale om fejlindberetninger i december 2012 i 
forhold til forældrebetalingsandelen. 

Reguleringen på 1,5 procent vurderes på baggrund af ovenstående at 
være den pt. mest retvisende, idet:
 Kommunerne er bedt om at indberette data baseret på vedtagne 

takster og tilskud
 De indberettede takster og tilskud er de niveauer, der blev vedtaget 

før december 2012. 

                                                
1 Jf. dagtilbudslovens § 31. ”Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen skal give for-
ældre et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud efter § 19, stk. 2-4, og § 21, stk. 2, i op-
holdskommunen. Stk. 2. Tilskud og egenbetaling fastsættes på grundlag af dagtilbudde-
nes vedtagne budgetter.” (Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge
(dagtilbudsloven, LBK nr. 668 af 17/06/2011 med senere ændringer). 

2 Jf. bekendtgørelsens § 85. ”Ved en ændring af kommunens tilskud og forældrenes 
egenbetaling for pladsen eller ved en ændring af forældrenes betaling og kommunens 
eventuelle tilskud til et sundt frokostmåltid efter dagtilbudslovens § 16 a, stk. 1, skal 
kommunen varsle ændringstidspunktet og indholdet af ændringen senest 3 måneder før, 
ændringen finder sted, dog senest 1 måned før, når ændringen sker i tilknytning til 
vedtagelse af det kommende års budget.” (Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtil-
bud m.v. til børn og unge, BEK nr. 868 af 24/06/2011)
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 Sammenhængen mellem de gældende varlingsregler for ændringer i 
takster og tilskud i løbet af et budgetår, og det reviderede pris- og 
lønskøn fra 2012 til 2013, der er meldt ud medio marts, betyder at 
forældrebetalingsprocenten for 2013 som et årsgennemsnit vil være 
højere for 2013 som helhed end ved budgetvedtagelsen i oktober 
2012. 

Fem kommuner har ikke indberettet
Enkelte kommuner har ikke indberettet. For disse kommuner er der an-
vendt en beregning baseret på de indberetninger kommunen har foreta-
get i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 og 2013. Indberetnin-
gerne for to af kommunerne, Lolland og Fanø, er dog så mangelfulde, at 
kommunerne ikke indgår i beregningen.  
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Bilag 2. Kommunefordelt oversigt. Udvikling i kommunernes net-
todriftsudgifter til dagtilbud, mio. kr. 2013 pl.

De 260 mio. kr. fordeler sig på 64 kommuner, der har øget enhedsudgif-
terne og 32 kommuner, der har reduceret enhedsudgifterne, jf. oversig-
ten nedenfor. 

Oversigt på kommuneniveau, mio. kr. 2013 pl.

Tildelte midler
Ændring i 

enhedsudgifter
I alt excl. 
Lolland og Fanø 496,884 260,624

København 57,396 19,921

Frederiksberg 10,380 11,894

Ballerup 4,344 -8,414

Brøndby 3,108 4,645

Dragør 1,224 4,132

Gentofte 7,104 -0,533

Gladsaxe 6,804 1,334

Glostrup 2,016 1,953

Herlev 2,436 2,348

Albertslund 2,664 4,091

Hvidovre 4,800 -4,999

Høje-Taastrup 4,920 4,543

Lyngby-Taarbæk 4,872 -0,702

Rødovre 3,612 5,555

Ishøj 2,232 -4,537

Tårnby 4,020 -0,182

Vallensbæk 1,752 3,307

Furesø 3,504 4,988

Allerød 2,220 8,536

Fredensborg 3,324 6,679

Helsingør 4,860 0,024

Hillerød 4,440 10,712

Hørsholm 1,776 5,518

Rudersdal 4,740 1,032

Egedal 4,068 3,524

Frederikssund 3,588 1,534

Greve 4,140 15,518

Køge 5,064 2,242

Halsnæs 2,508 -0,708

Roskilde 7,056 4,902

Solrød 1,908 2,337

Gribskov 2,928 6,375

Odsherred 2,148 3,601

Holbæk 6,168 -1,115

Faxe 2,748 3,739

Kalundborg 3,828 3,861

Ringsted 3,084 4,395

Slagelse 6,192 5,459

Stevns 1,740 -0,223

Sorø 2,496 0,974

Lejre 2,364 -0,588
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Lolland 2,892 -88,136

Næstved 6,828 20,574

Guldborgsund 4,308 7,525

Vordingborg 3,240 5,507

Bornholm 2,604 -1,167

Middelfart 3,192 2,246

Assens 3,360 3,128

Faaborg-Midtfyn 4,320 -0,814

Kerteminde 1,884 -1,177

Nyborg 2,556 -0,009

Odense 17,616 -3,600

Svendborg 4,824 6,299

Nordfyns 2,496 1,429

Langeland 0,708 0,059

Ærø 0,348 0,797

Haderslev 4,716 -4,462

Billund 2,244 -0,834

Sønderborg 6,024 4,668

Tønder 3,000 1,555

Esbjerg 9,960 -9,063

Fanø 0,228 -7,878

Varde 4,476 4,609

Vejen 4,044 7,231

Aabenraa 4,812 9,434

Fredericia 4,440 -4,413

Horsens 8,340 0,125

Kolding 8,556 11,340

Vejle 10,452 10,783

Herning 8,040 -5,159

Holstebro 5,448 9,760

Lemvig 1,500 1,241

Struer 1,800 1,459

Syddjurs 3,420 -6,101

Norddjurs 2,772 -1,214

Favrskov 4,884 2,468

Odder 1,836 -2,242

Randers 8,472 -4,325

Silkeborg 8,676 2,281

Samsø 0,240 -0,129

Skanderborg 6,048 12,991

Århus 28,812 -2,552

Ikast-Brande 3,960 -1,409

Ringkøbing-Skjern 5,076 25,334

Hedensted 4,308 4,440

Morsø 1,716 -2,460

Skive 3,960 -1,966

Thisted 3,720 4,968

Viborg 9,120 6,430

Brønderslev 3,324 -2,509

Frederikshavn 4,476 -1,837

Vesthimmerland 3,084 0,466

Læsø 0,084 0,554
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Rebild 2,844 2,519

Mariagerfjord 3,420 2,325

Jammerbugt 3,252 9,624

Aalborg 17,388 8,956

Hjørring 5,280 -12,729

Anm. Kommuner markeret med grå har ikke foretaget indberetninger. 
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Bilag 3. Kommunefordelt oversigt. Udvikling i kommunernes net-
todriftsudgifter pr. plads i dagtilbud.

Udvikling i enhedsudgift pr. plads, kr., 2013 pl.

Dagpleje Dagpleje Daginstitution Daginstitution Privatinstitution Privatinstitution

0-2 år 3-5 år 0-2 år 3-5 år 0-2 år 3-5 år

København 7.864 0 -711 1.057 -81 1.041

Frederiksberg 7.113 2.775 1.247 3.006 1.170

Ballerup -10.267 -2.309 -3.276 -3.258 -3.276

Brøndby -62 3.935 2.066 3.365 2.066

Dragør -1.174 11.679 3.315 7.999 3.315

Gentofte -15.251 -604 594 -1.313 594

Gladsaxe 11.026 5.918 -3.211 6.318 -3.211

Glostrup 226 1.920 1.505 1.484 1.505

Herlev 359 1.640 1.640 1.372 1.640

Albertslund -11.159 2.514 3.572 1.134 3.572

Hvidovre -1.371 -17.515 6.222 -15.014 6.222

Høje-Taastrup 3.745 4.313 -261 4.277 -261

Lyngby-Taarbæk -1.470 2.641 -1.713 2.354 -1.713

Rødovre -213 3.556 2.409 2.481 2.409

Ishøj -390 -9.213 -582 -8.042 -582

Tårnby -742 -935 490 -981 490

Vallensbæk 6.886 21.051 -7.090 16.839 -7.090

Furesø 332 2.190 2.558 2.031 2.558

Allerød 6.232 7.433 5.481 7.180 5.481

Fredensborg -3.080 4.136 3.490 2.732 3.490

Helsingør -5.011 -187 133 -447 133

Hillerød 2.337 464 5.801 918 5.801

Hørsholm 1.980 6.875 2.844 6.153 2.844

Rudersdal 246 1.010 31 1.016 31

Egedal -2.067 1.004 2.029 284 2.029

Frederikssund -761 641 1.055 -576 1.055

Greve 5.221 3.556 7.548 3.761 7.548

Køge 1.165 884 675 564 675

Halsnæs 3.128 2.217 -2.231 3.290 -2.231

Roskilde 5.524 1.150 749 1.553 749

Solrød 1.352 3.510 1.467 2.641 1.467

Gribskov 4.495 5.052 3.257 5.888 3.257

Odsherred 1.278 4.785 3.054 2.018 3.054

Holbæk 3.386 -455 -1.033 1.023 -1.033

Faxe 7.014 3.720 734 5.581 734

Kalundborg 1.074 3.610 1.272 3.403 1.272

Ringsted 4.777 2.495 1.749 3.327 1.749

Slagelse 1.468 5.784 446 3.124 446

Stevns 952 879 -809 1.291 -809

Sorø 3.119 114 72 1.501 72

Lejre -4.098 25.001 -2.352 3.356 -2.352

Lolland 4.687 -120.085 -68.457 -18.260 -68.457

Næstved 4.664 4.837 2.757 3.834 2.757

Guldborgsund 3.158 4.654 2.341 4.811 2.341
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Vordingborg 3.830 4.492 2.206 3.955 2.206

Bornholm -1.278 -1.493 -487 -667 -487

Middelfart 1.025 752 1.410 1.323 1.410

Assens -780 8.154 2.118 64 2.118

Faaborg-Midtfyn 306 -1.282 -364 176 -364

Kerteminde -1.564 456 -622 -1.408 -622

Nyborg -98 125 5 1.380 5

Odense -328 381 -548 946 -548

Svendborg -2.778 15.121 1.222 3.562 1.222

Nordfyns 1.740 1.659 772 949 772

Langeland 701 0 -223 701 -223

Ærø 5.015 -22.003 5.806 80 5.806

Haderslev -774 -3.077 -1.611 -1.176 -1.611

Billund 306 -1.425 -1.191 58 -1.191

Sønderborg 1.611 986 1.106 1.907 1.106

Tønder 1.757 6 812 944 812

Esbjerg 205 -4.216 -1.156 -959 -1.326

Fanø -180 -100.071 -57.997 -54.666 -57.997

Varde 1.289 2.105 1.816 2.394 1.816

Vejen -279 465 4.685 -223 4.685

Aabenraa -878 8.598 3.790 1.799 3.790

Fredericia 108 1.097 -3.037 524 -3.037

Horsens 2.178 -1.351 -722 2.075 -722

Kolding 5.934 4.254 -127 7.043 -127

Vejle 1.527 1.523 1.675 2.328 1.675

Herning 1.157 2.752 -2.156 2.082 -2.156

Holstebro -160 -160 727 4.615 -616 4.616

Lemvig 447 3.002 2.004 1.094 2.004

Struer 4.851 -853 543 3.412 543

Syddjurs 1.502 -2.650 -4.347 156 -4.347

Norddjurs -928 -10.650 1.263 -3.476 1.263

Favrskov -1 1.404 1.042 504 1.042

Odder 1.589 -7.393 -3.015 219 -3.015

Randers -678 -1.291 -684 -993 -684

Silkeborg -1.242 1.461 823 -944 823

Samsø -1.769 0 -342 -1.769 -342

Skanderborg 297 1.682 4.408 1.069 4.408

Århus 124 124 62 -289 272 -303

Ikast-Brande -490 169 -675 -326 -675
Ringkøbing-
Skjern 984 7.132 10.883 1.532 10.883

Hedensted 2.879 -3.103 1.880 3.277 1.880

Morsø -5.673 -1.377 -922 -5.406 -922

Skive -740 -4.546 -691 -1.083 -749

Thisted 2.500 4.223 1.981 3.422 1.981

Viborg 3.103 7.507 -1.063 4.647 -1.063

Brønderslev 607 1.503 -2.443 1.030 -2.443

Frederikshavn 10.533 -8.692 -4.342 6.322 -4.342

Vesthimmerland -803 -803 784 -803 784

Læsø 0 35.753 3.280 42.100 3.280

Rebild 243 1.344 2.096 30 2.096

Mariagerfjord -422 2.750 1.578 259 1.578

Jammerbugt 1.772 2.431 6.803 2.088 6.803
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Aalborg -275 -79 1.459 -20 1.459

Hjørring -351 831 -5.902 -14 -5.902
Anm. Kommuner markeret med grå har ikke foretaget indberetninger.  


