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Aktuel kommunaløkonomi 2016

Nettodriftsudgift regnskab 2015
Kommune/område

Udgift pr. elev

Aalborg

77.075 kr.

Region Nordjylland

77.869 kr.

Hele landet

79.680 kr.

Omfatter folkeskoler, PPR, befordring, specialundervisning og
kompetenceudvikling.
-

-

Struktur: Aalborg Kommune har i modsætning til mange andre kommuner ikke
foretaget skolelukninger. Aalborg har gennemsnitligt mindre skoler end både
landsgennemsnittet og de øvrige 6-byer, hvilket normalt medfører højere
gennemsnitsudgifter pr. elev.
Andel i privatskoler: Aalborg har en lavere andel i privatskoler end både
landsgennemsnittet og de øvrige 6-byer (Esbjerg undtaget). Udgifter til privatskoler er
ikke medtaget i nettodriftsudgifter pr. elev.
Kontering: Der kan være konteringsforskelle mellem kommunerne – især pædagoger i
skoledelen konteres forskelligt, men også kontering/organisering af PPR-funktioner og
bygninger kan variere kommunerne imellem.

Udvikling fra R2014 til R2015
Kommune/område

Pct.

Aalborg

2,7

Region Nordjylland

1,8

Hele landet

2,2

Omfatter folkeskoler, PPR, befordring, specialundervisning og
kompetenceudvikling.
Viser udviklingen i nettodriftsudgifter pr. elev fra regnskab 2014 til regnskab 2015. Aalborg
placerer sig med en stigning på 2,7 % betydeligt over regions- og landsgennemsnittet på
hhv. 1,8 % og 2,2 %. Folkeskolereformen blev igangsat august 2014, hvor der generelt
blev tilført ressourcer til folkeskoleområdet på landsplan, som først havde fuld virkning fra
2015. Aalborgs relativt høje stigning skyldes angiveligt, at der i mange andre kommuner
(modsat Aalborg) sideløbende med folkeskolereformen er arbejdet med
strukturtilpasninger (skolelukninger) og budgetreduktioner. Samtidig har Aalborg
Kommune satset på en stor tilførsel af pædagoger i undervisningen.

Udgifter til specialskoler m.v. R 2015
Kommune/område

Udgift 6-16 årige

Aalborg

5.846 kr.

Region Nordjylland

7.287 kr.

Hele landet

8.137 kr.

Viser nettodriftsudgifter til specialskoler og regionale tilbud pr. 6-16 årig. Aalborg placerer
sig med 5.846 kr. pr. 6-16 årig et stykke under regions- og landsgennemsnittet på hhv.
8.137 kr. Den relativt lave andel af segregerede elever er medvirkende til Aalborgs
placering. Samtidig betyder Aalborg Kommunes størrelse, at det oftest er muligt at oprette
egne specialtilbud med en fornuftig økonomisk sammenhæng.

Segregeringsgrad april 2016
Kommune/område

Pct.

Aalborg

3,9

Region Nordjylland

4,4

Hele landet

4,8

Søjle 5 viser andelen af elever, der er segregeret til specialklasser, specialskoler eller
interne skoler fra 0.-9. klasse pr. april 2016. Aalborg placerer sig med 3,9 % her under
både regions- og landsgennemsnittet på hhv. 4,4 % og 4,8 %. Inklusionsomlægningen der
blev igangsat i Aalborg Kommune i 2012 har været stærkt medvirkende til den relativt lave
segregeringsgrad.

Lærernes sygefravær
Kommune/område

Dagsværk

Aalborg

11,8

Region Nordjylland

11,5

Hele landet

12,7

Viser lærernes sygefravær i dagsværk i 2015 (ekskl. fleksjob og ekstraordinært ansatte).
Aalborg ligger med 11,8 dagsværks sygefravær en smule over regionsgennemsnittet
(11,5), men samtidig under landsgennemsnittet (12,7). Blandt 6-byerne placerer Aalborg
sig midt i feltet.

