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Sådan bruger kommunerne

Hver gang kommunerne bruger 1.000
kroner, går 573 kroner til ”Sociale opga-
ver og beskæftigelse”, og 189 kroner går
til ”Undervisning og kultur”. Det viser en
opgørelse af kommunernes driftsudgif-
ter for 2019, som Danmarks Statistik har
foretaget.
tekst FREDERIKKE STOUSTRUP

I 2019 var kommunernes net-
todriftsudgifter i alt 351,5
milliarder kroner, viser tal
fra Danmarks Statistik. Stør-
stedelen gik til området ”So-
ciale opgaver og beskæftigel-
se”, som for eksempel dækker
over tilbud til ældre, kontan-
te ydelser og tilbud til voksne

med særlige behov.
Hver gang kommunerne brugte 1.000 kro-
ner i 2019, gik 573 kroner til ”Sociale op-
gaver og beskæftigelse”. 189 kroner gik til
området ”Undervisning og kultur”, mens
områderne ”Fællesudgifter og administra-
tion” og ”Sundhedsområdet” kostede hen-
holdsvist 114 og 88 kroner.
Kommunernes nettodriftsudgifter på 351,5
mia. kr. i 2019 svarer til, at kommunerne
brugte knap 1mia. kr. omdagen i 2019. Det
svarer til 60.500 kr. pr. indbygger om året el-
ler 166 kr. pr. indbygger pr. dag.• frst@kl.dk

1.000 KRONER
SOCIALE OPGAVER OG
BESKÆFTIGELSE
Tilbud til ældre er den stør-
ste post inden for dette om-
råde og kostede 127 kroner
i 2019. Af dem gik 63 kroner
til pleje og omsorg. Under
”Andet” kategorien ligger
blandt andet plejefamilier og
den kommunale beskæfti-
gelsesindsats, som kostede
hhv. 11 og 13 kroner.
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UNDERVISNING OG KULTUR
Over halvdelen af udgifterne til dette område blev brugt på
folkeskoler, som kostede 103 kroner i 2019. Skolefritidsord-

ninger kostede en 10’er. Folkebib-
lioteker kostede 7 kroner, mens
musikarrangementer og museer
begge kostede cirka 2 kroner.
Teatre fik lige under 1 krone.

FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION
Ud af de 114 kroner, som området ”Fællesudgifter og admini-
stration” kostede, gik 45 kroner til sekretariat og forvaltninger,
mens kommunalbestyrelsesmedlem-
merne fik i alt 2 kroner. Derudover gik 14
kroner til jobcentre, og i alt 3 kroner gik til
natur- og miljøbeskyttelse.

SUNDHEDSOMRÅDET
På sundhedsområdet gik 63 af de
i alt 88 kroner til medfinansiering
af sundhedsvæsenet. Den kom-
munale genoptræning kostede 8
kroner, og tandpleje lagde beslag
på 6 kroner.

ØVRIGE
Under området ”Øvrige” ligger
udgifter til transport og infra-
struktur, som kostede kommu-
nerne 23 kr. Byudvikling, bolig-
og miljøforanstaltninger løb op i
14 kr., mens forsyningsselskaber
endte med at give kommunerne
en fortjeneste på 1 kr.
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De kommunale nettodriftsudgifter er driftsudgifterne fratrukket driftsindtægter og statsrefusion.
Grupperingerne i figuren bygger på regnskabernes hovedområder og firecifrede funktioner.

HVIS KOMMUNERNES DRIFTSUDGIFTER VAR 1.000 KRONER I 2019
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