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1. Baggrund, formål og metode 
Eksterne nøgletal fra ECO og Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed har vist, at det administrative 
udgiftsniveau i Syddjurs opgjort efter ”Den Kombinerede Metode”1 har udvist en stigning i årene 2014 til 2020, som er 
større end stigningen i sammenlignelige kommuner og på landsplan. Udgiftsniveauet i Syddjurs opgøres i begge nøgletal 
til at være væsentligt højere end dels udgiftsniveauet i sammenlignelige kommuner, dels det forventede udgiftsniveau i 
Syddjurs, når der tages hensyn til kommunens rammevilkår. 

Der har været foretaget en indledende analyse af udviklingen i de administrative udgifter og administrative 
fuldtidsstillinger i Syddjurs Kommune på baggrund af data fra Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL), (som 
er den primære datakilde for de eksterne nøgletal) for at skabe et mere detaljeret billede af udviklingen end det, man får 

 

1 Den kombinerede metode anvendes både af VIVE (ECO-nøgletal) og Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed til at 
udarbejde et benchmark for udgifterne til administration og ledelse på tværs af kommunerne. 

Opgørelsen af det samlede administrative ressourceforbrug er opgjort på følgende måde:  

- Lønudgifter: Antal fuldtidsstillinger i hele kommunen kategoriseret som administration ganget med den landsgennemsnitlige årsløn 
for hver af de inkluderede stillingskategorier.      

- Øvrige udgifter: Kommunens regnskabsudgifter (fraregnet hovedart 1 Lønninger og art 5.1 Tjenestemandspensioner mv.) for 
hovedfunktionerne 6.42 Politisk organisation (fraregnet funktion 6.42.43 Valg mv.), 6.45 Administrativ organisation og 6.48 
Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter. 
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fra de eksterne nøgletal. Analysen tegnede et billede af en væsentlig stigning i udgifter og fuldtidsstillinger i perioden 
2014 til 2020. Data fra KRL er dog ikke fuldt ud egnet til at vise, hvor i Syddjurs’ organisation, denne stigning er foregået. 
Derfor er der nu foretaget en videre analyse på baggrund af data fra Syddjurs’ eget personale- og lønsystem. Med disse 
data er det muligt at foretage detaljerede analyser af udviklingen i antallet af administrative fuldtidsstillinger i de enkelte 
dele af organisationen.  

Formålet med analysen er netop at skabe et detaljeret billede af de forhold, der ligger bag stigningen i de administrative 
stillinger. Metoden med at fokusere på fuldtidsstillinger kan begrundes med, at antallet af administrative stillinger dels er 
den væsentligste udgiftsdriver bag administrationsudgifterne, dels at det er relativt let at afdække og formidle denne 
udvikling. I dette notat beskrives resultatet af analysen. Notatet er disponeret således, at der først i afsnit 2 gives et 
oprids analysens hovedkonklusioner. Dernæst følger i afsnit 3 en beskrivelse af analysens datagrundlag og den 
anvendte metode. Herefter følger to analyseafsnit. Først afsnit 4, hvor udviklingen i antal administrative fuldtidsstillinger 
analyseres og dekomponeres i udviklingen i den centrale (hovedkonto 6) og decentrale organisation samt i forskellige 
administrative grupper og overenskomstområder og derefter afsnit 5, hvor udviklingen analyseres i forhold til Syddjurs’ 
organisering i chefområder. I afsnit 5 kommenteres årsagerne til udviklingen desuden for de enkelte chefområder 
særskilt. 

2. Hovedkonklusioner 
Nedenfor vises analysens hovedkonklusioner. Alle tal er afrundet til hele fuldtidsstillinger – derfor stemmer 
specifikationerne ikke altid med totalsummerne: 

• Antallet af administrative fuldtidsstillinger er steget med 54 i alt fordelt på 34 i den centrale administration og 20 i 
den decentrale 

• Centralt ligger stigningen på administrative medarbejdere (28) og myndighedspersonale (12), mens antallet af 
chefer er faldet (-6). 

• Stigningen i antal fuldtidsstillinger i den centrale administrationer er størst på forvaltningsområdet ”det 
specialiserede børneområde” med 16. Heraf tilhører de 14 overenskomstområdet ”socialrådgivere/-formidler” og 
de 3 overenskomstområdet ”Administration og it mv.” (HK-gruppen), mens akademikergruppen er reduceret 
med 1 fuldtidsstilling. 

• Når ændringen i den centrale administration fordeles på chefområder, er det chefen for Social og Familie, som 
har oplevet den største stigning med 26 fuldtidsstillinger fra 2014 til 2020. Herefter følger chefen for Kultur og 
Borger med 6 fuldtidsstillinger og chefen for Sundhed og Omsorg med 3. 

• I den decentrale administration er der tale om et væsentligt fald i antallet af decentrale ledere (37 
fuldtidsstillinger), mens der har været en stigning i antal myndighedspersonale (34 fuldtidsstillinger) og 
administrative medarbejdere (24 fuldtidsstillinger) 

• Konkret har chefen for Børn og Læring oplevet det største fald i den decentrale administration (35 
fuldtidsstillinger) mens chefen for Erhverv og Beskæftigelse har oplevet den største stigning (36 
fuldtidsstillinger) fra 2014 til 2020 

3. Datagrundlag 

3.1. Det anvendte administrationsbegreb 
De eksterne nøgletal tager udgangspunkt i en metode til opgørelse af kommunernes administrationsudgifter, som er 
aftalt mellem regeringen og KL. I denne metode vedrører den væsentligste del af administrationsudgifterne løn til 
medarbejdere, der qua deres stillingsbetegnelse kategoriseres som administrative medarbejdere eller ledere uanset hvor 
i organisationen, de er ansat. Metoden opdeler kommunens personale i fem grupper jf. nedenstående faktaboks: 

Faktaboks om personalets opdeling i administrative grupper 
Ud fra medarbejdernes stillingskategorier kodes de i følgende administrative grupper: 
 
De administrative grupper er: 

1. Administrative medarbejdere (medarbejdere, der varetager administrative støttefunktioner, hovedsagelig 
HK’ere og akademikere) 

2. Myndighedspersonale (hovedsagelig socialrådgivere, men også fx sygeplejersker der hører til i den centrale 
organisation - visitatorer) 

3. Administrative chefer (kontorchefniveau og opefter) 
4. Decentrale ledere (faglige ledere primært på institutioner) 
5. Ikke-administrative medarbejdere (fx lærere, pædagoger og social- og sundhedsassistenter) 
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Data gør det muligt at opgøre antal fuldtidsstillinger for medarbejdere, som ud fra deres stillingskategori defineres som 
administrative. Stillingerne for disse stillingskategorier tæller 100 procent med i opgørelsen af administrative 
fuldtidsstillinger, uanset at de faktiske arbejdsopgaver også kan omfatte andet end administration og ledelse, og 
uanset, at ikke-administrative medarbejdere i nogle tilfælde faktisk udfører visse administrative opgaver. 
 

 

3.2. Afstemning af data fra KRL til Syddjurs’ egne personaledata 
Data fra de to kilder er ikke organiseret helt ens. Derfor har det været nødvendigt at kode Syddjurs’ egne data, så 
oplysninger om fx hvilken administrativ gruppe, de enkelte medarbejdere tilhører. 

I Tabel 3.1 nedenfor vises opgørelsen af antal fuldtidsstillinger i Syddjurs ved brug af henholdsvis data fra KRL og data 
fra Syddjurs’ eget personalesystem. 

Tabel 3.1 Afstemning af personale data vedr. Syddjurs fra KRL og Syddjurs' eget personalesystem 

Personaledata vedr. Syddjurs fra KRL:        
Fuldtidsstillinger År             
Administrativ gruppe 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Adm. medarbejdere 274 292 309 319 325 332 329 
Adm. chefer 19 17 16 16 16 13 11 
Myndighedspersonale 138 139 153 167 176 189 194 
Decentrale ledere 172 165 154 145 138 142 135 
Ikke-administrative medarbejdere 1.904 1.894 1.983 2.039 2.112 2.167 2.123 
Hovedtotal 2.506 2.506 2.615 2.686 2.767 2.843 2.792 
Syddjurs’ egne personaledata:        
Fuldtidsstillinger År       
Administrativ gruppe 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Adm. medarbejdere 257 272 293 308 312 319 314 
Adm. chefer 18 16 15 16 16 13 11 
Myndighedspersonale 136 139 152 163 170 185 192 
Decentrale ledere 168 160 149 139 133 137 132 
Ikke-administrative medarbejdere 1.943 1.930 2.001 2.035 2.088 2.166 2.137 
Hovedtotal 2.522 2.517 2.610 2.661 2.718 2.821 2.786 

 

Tabellen viser stor overensstemmelse mellem antallet af fuldtidsstillinger for de administrative grupper ”Administrative 
chefer” og ”Myndighedspersonale”. For gruppen ”Administrative medarbejdere” (HK-gruppen og akademikere), er der 
generelt flere fuldtidsstillinger i KRLs data end i data fra Syddjurs’ eget system. Igennem hele perioden er der mellem 11 
og 20 fuldtidsstillinger færre i Syddjurs’ eget datasæt end i KRLs datasæt. Forskellen svarer til mellem 3 og 7 procent. I 
Syddjurs’ egne data har det været muligt at identificere en række løntilskudspersoner, der via deres stillingsbetegnelse 
som udgangspunkt kategoriseres som ”administrative medarbejdere” og konvertere dem til ”ikke-administrative 
medarbejdere”. Dette er relevant, da disse løntilskudspersoner ikke påfører den ansættende enhed en lønudgift. Det 
drejer sig om 29 fuldtidsstillinger i 2014 og 11 fuldtidsstillinger i 2020. Dette forklarer ikke hele forskellen mellem 
datasættet fra KRL og fra Syddjurs’ eget system. Derimod er det væsentligt at fremhæve, at stigningen i antal 
administrative medarbejdere fra 2014 til 2020 med henholdsvis 55 i KRL-data og 57 i Syddjurs’ egne data er opgjort 
meget ens.  

For de decentrale ledere er der igennem hele perioden mellem 4 og 6 fuldtidsstillinger færre i Syddjurs’ eget datasæt end 
i KRLs datasæt. Forskellen svarer til mellem 2 og 4 procent. 

Det er vurderingen, at Syddjurs’ egne personaledata er valide i forhold til at gennemføre en analyse, der skal belyse 
udviklingen i antal administrative fuldtidsstillinger. 

3.3. Anvendt datagrundlag 
I analysen indgår data om alle ansatte i Syddjurs Kommune i årene 2014 til og med 2020. Data stammer fra detaljerede 
personaleoversigter fra lønsystemet og indeholder oplysninger på personniveau (anonymiseret), stillingsbetegnelse, 
organisatorisk tilhørsforhold i form af lønkontonummer og ansættelsesgrad. Data er ud fra stillingsbetegnelse mv. beriget 



4 
 

med administrativ gruppe jf. ”Den kombinerede metode”. Derudover er organisatorisk tilhørsforhold, defineret som 
”chefområde” tilført data. 

Personaleoversigterne skelner ikke mellem fastansatte og vikarer. Hvis en medarbejder i en periode har været på barsel 
med løn, og der i samme periode har været ansat en vikar, vil der derfor i data være registreret et dobbelt 
stillingsforbrug. Hvis omfanget af barsler har været svingende i perioden, kan en del af udviklingen skyldes at ændring i 
dette ”dobbelte” stillingsforbrug. Da barselsvikarer er finansieret af en fælles pulje, er det ikke retvisende at tælle 
vikarerne med. For at anskueliggøre en mulig dobbeltregistrering er antallet af barselsperioder med løn opgjort på 
medarbejderniveau og data er beriget med oplysninger om hvornår, og i hvilket omfang en medarbejder har været på 
barsel. I Tabel 3.2 nedenfor er antal barsler vist fordelt på chefområder. 

Tabel 3.2 Antal barsler i 2014 og 2020 samt ændringer fordelt på chefområder i den centrale administration (hele 
fuldtidsstillinger i perioder med lønnet barsel) 

Chef 2014 2020 
Ændring 
2014 til 
2020 

Chef for Børn og Læring 0 1 1 
Chef for Erhverv og Beskæftigelse 1 2 1 
Chef for Kultur og Borger 0 1 1 
Chef for Social og Familie 1 7 7 
Chef for Sundhed og Omsorg 0 0 0 
Chef for Teknik og Miljø 0 1 0 
Stabschef 0 1 1 
I alt 2 13 11 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger – tallene er afrundet til hele fuldtidsstillinger. 

Tabellen viser, at der har været en væsentlig stigning i barselsomfanget fra 2014 til 2020 (fra 2 fuldtidsstillinger til 13 
fuldtidsstillinger). Den største stigning har været inden for chefen for Social og Families området med i alt 7 
fuldtidsstillinger. Udsvinget i barsler er væsentligt. Derfor er alle tal i analysen opgjort som fuldtidsstillinger fratrukket 
barsel. 

Derudover er der foretaget enkelte korrektioner direkte i datagrundlaget, hvor det har vist sig, at et væsentligt antal 
fuldtidsstillinger har været konteret på et forkert kontonummer. 

Da den administrative organisering i chefområder har været under forandring i årene fra 2014 til 2020 har det været 
nødvendigt at foretage korrektioner mellem chefområder for at give et retvisende billede af udviklingen. Disse 
korrektioner er foretaget manuelt ved siden af datasættet. Årsagen til dette valg er, at det ville være for stort et arbejde at 
foretage korrektioner på personniveau direkte i data. Derfor har det ikke været muligt at dekomponere på fx 
overenskomstområder i analysen af udviklingen på chefområder i afsnit 5.  

Enkelte korrektioner har nettovirkning på det samlede antal administrative medarbejdere. Det drejer sig om korrektioner, 
hvor 5 medarbejdere er omdefineret fra ikke-administrative medarbejdere til myndighedspersonale. Disse korrektioner 
medfører, at den samlede stigning i antal administrative fuldtidsstillinger i afsnit 5 fremstår som værende 54 i stedet for 
de 59, der er opgjort i afsnit 4, hvor der ikke er foretaget manuelle korrektioner. Stigningen på 54 stillinger vil være mere 
retvisende for den faktiske ændring end de 592. De manuelle korrektioner er specificeret i forbindelse med analysen i 
afsnit 5. 

I analysens afsnit 5 er der givet bemærkninger til udviklingen i antal fuldtidsstillinger på hvert chefområder i et 
samarbejde mellem økonomikonsulenterne fra Budget og analyse og medarbejdere fra de enkelte chefområder. 

Alle tal i analysen er vist afrundet til hele antal fuldtidsstillinger. Derfor stemmer sammentællinger ikke altid. 

4. Analyse af udviklingen i antal administrative stillinger 

4.1. Dekomponering af udviklingen i antal administrative fuldtidsstillinger 
I dette afsnit ses der på udviklingen i administrative fuldtidsstillinger i perioden 2014 til 2020. Udviklingen dekomponeres i 
forskellige delelementer. For alle dekomponeringer vises først et kurvediagram, som viser udviklingen igennem hele 
perioden og dernæst et søjlediagram, som viser den samlede ændring i tallene fra 2020 og 2014. 

 

2 I afsnit 4 har det dog været nødvendigt at gennemføre analysen uden at korrigere udviklingen ned fra 59 til 54 fuldtidsstillinger. Det 
skyldes at en manuel korrektion ville have gjort opdeling af udviklingen på administrative grupper, overenskomstområder og 
kontoplandele vanskelig. 
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Figur 4.1 nedenfor viser udviklingen i antal fuldtidsstillinger for hver af de fire administrative grupper i Syddjurs’ samlede 
organisation.  

Figur 4.1 Udviklingen i antal fuldtidsstillinger i den samlede administration fordelt på administrative grupper 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger. 

Figuren viser, at det samlede antal administrative fuldtidsstillinger er steget med 54 (fra 578 i 2014 til 632 i 2020) 
svarende til 9 procent. 

Figuren viser, at der har været en væsentlig stigning i antallet af administrative medarbejdere (HK-gruppen og 
akademikere) og i antallet af myndighedspersoner (fortrinsvis socialrådgivere/-formidlere). Antallet af administrative 
medarbejdere er steget med 52 fuldtidsstillinger fra 255 i 2014 til 307 i 2020, hvilket svarer til en stigning på 20 procent. 
Myndighedspersonalet er steget med 56 fuldtidsstillinger fra 137 til 183 svarende til 33 procent. 

Omvendt er der sket et fald i både antallet af decentrale ledere og i antallet af administrative chefer. Faldet i antal 
decentrale ledere er på 37 fuldtidsstillinger, fra 168 til 131 svarende til 22 procent. Antallet af administrative chefer, som 
er klart den mindste gruppe, er på 36 procent. Antallet af administrative chefer er faldet fra 18 fuldtidsstillinger til 11, i alt 
et fald på 7 fuldtidsstillinger. 
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Figur 4.2 Ændringen i antal fuldtidsstillinger i den samlede administration fordelt på administrative grupper 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger  

I det følgende ses der nærmere på udviklingen i fuldtidsstillinger fordelt på den del af administrationen, der foregår 
centralt (på ”hovedkonto 6” eller rådhuset) og den del, der foregår decentralt (på institutioner, plejecentre, familiehuse 
mv.) . 

Figur 4.3 Udviklingen i antal fuldtidsstillinger for administrative medarbejdere fordelt på central- og decentral 
administration 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger. 

Figuren viser, at der har været en stigning på 34 administrative fuldtidsstillinger i den centrale administration (fra 324 i 
2014 til 358 i 2020) svarende til 11 procent. Tilsvarende har der været en stigning på 20 fuldtidsstillinger i den decentrale 
administration (fra 254 i 2014 til 274 i 2020) svarende til 8 procent. 
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Figur 4.4 Ændringen i antal fuldtidsstillinger for administrative medarbejdere fra 2014 til 2020 fordelt på central 
og decentral administration 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger 

I de to følgende afsnit ser vi på delelementerne bag udviklingen i de administrative fuldtidsstillinger i først den centrale 
administration (afsnit 4.2) og dernæst i den decentrale administration (afsnit 4.3). 

4.2. Dekomponering af udviklingen i antal administrative fuldtidsstillinger i den centrale 
administration 

Figur 4.5 nedenfor viser udviklingen i antal fuldtidsstillinger i den centrale administration opdelt på de fire administrative 
grupper. 

Figur 4.5 Udviklingen i antal fuldtidsstillinger i den centrale administration fordelt på administrative grupper 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger 
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Figuren viser, at det er antallet af administrative medarbejdere, som med 28 fuldtidsstillinger (fra 183 i 2014 til 211 i 
2020) har udvist den største faktiske stigning i perioden. Stigningen svarer til 15 procent. 

Derefter følger myndighedspersonale, som er steget med 12 fuldtidsstillinger (fra 118 i 2014 til 130 i 2020) svarende til 
10 procent.  

Antallet af administrative chefer er faldet fra 18 i 2014 til 11 i 2020. Derudover er det et mindre antal medarbejdere, der 
er kategoriseret som ”decentrale ledere”. Der er tale om faglige medarbejdere med ledelsesansvar, som hovedsagelig 
findes i den decentrale administration, men i mindre omfang kan være ansat centralt. I 2020 består denne gruppe af i alt 
6 socialrådgivere og sygeplejefaglige medarbejdere med ledelsesfunktion.  

Figur 4.6 Ændringen i antal fuldtidsstillinger 2014 til 2020 i den centrale administration fordelt på administrative 
grupper 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger 

I Tabel 4.1 nedenfor ser vi på overenskomstområderne bag de to administrative grupper ”administrative medarbejdere” 
og ”myndighedspersonale”, hvor der har været en stigning i antal fuldtidsmedarbejdere fra 2014 til 2020. 

Tabel 4.1 Administrative medarbejdere og myndighedspersonale i den centrale administration fordelt på 
overenskomstområder i hhv. 2014 og 2020 samt ændringer fra 2014 til 2020 

Administrativ gruppe Overenskomstområde 2014 2020 Ændring 2014 
til 2020 

Akademikere 45 72 28 
Adm. medarbejdere 

Administration og it mv. 138 138 0 

Adm. medarbejdere i alt   183 211 28 

Akademikere 26 20 -6 

Socialrådg./-formidlere 60 78 18 

Sygeplejersker mv. 18 19 1 
Myndighedspersonale 

Teknik og miljø mv. 14 12 -2 

Myndighedspersonale i alt   118 130 12 

Administrative medarbejdere og myndighedspersonale i alt  301 340 40 
Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger 

Tabellen viser, at blandt de administrative medarbejdere er stigningen på i alt 28 fuldtidsstillinger alene sket blandt 
akademikerne. Overenskomstområdet ”administration og it” (HK-gruppen) udgør i 2020 med 138 ud af i alt 211 
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fuldtidsstillinger 66 procent af fuldtidsstillingerne i gruppen ”administrative medarbejdere”. Overenskomstområdets andel 
af den administrative gruppe var i 2014 76 procent. 

Tabellen viser derudover, at stigningen fra 2014 til 2020 på i alt 12 fuldtidsstillinger for myndighedspersonalet primært 
kan henføres til en stigning på 18 fuldtidsstillinger for overenskomstområdet ”socialrådgivere/-formidlere”. Det 
akademiske personale blandt myndighedspersonalet er til gengæld faldet med 6 fuldtidsstillinger i perioden. 

Socialrådigere/-formidlere udgør i 2020 med 78 fuldtidsstillinger det største overenskomstområde (60 procent) blandt 
myndighedspersonale – en stigning fra 60 fuldtidsstillinger eller 51 procent i 2014. 

I Figur 4.7 nedenfor ser vi på udviklingen i antal administrative fuldtidsstillinger fordelt på forvaltningsområder i den 
centrale administration. Forvaltningsområderne er defineret ud fra funktioner i den autoriserede kontoplan, og tallene for 
udviklingen på de enkelte forvaltningsområder er derfor ikke påvirket af de organisatoriske ændringer, der er sket i 
Syddjurs i årenes løb. 

Figur 4.7 Udviklingen i antal fuldtidsstillinger i den centrale administration fordelt på forvaltningsområder (efter 
funktion i kontoplanen) 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger 

Figuren viser, at den største stigning sker på det specialiserede børneområde med 16 fuldtidsstillinger (fra 34 i 2014 til 
51 i 2020) svarende til 48 procent. 

Den næststørste stigning sker på det største område ”Bygninger og sekretariat og forvaltninger” med 12 fuldtidsstillinger 
(fra 152 i 2014 til 163 i 2020) svarende til 8 procent. Også på området ”voksen-, ældre og handicapområdet” er der med 
6 fuldtidsstillinger (fra 42 i 2014 til 48 i 2020) svarende til 15 procent tale om en vis stigning. På de øvrige 
forvaltningsområder er der tale om mindre udsving, når man ser på den samlede ændring fra 2014 til 2020. Der ses dog 
undervejs større udsving i antallet af fuldtidsstillinger på jobcentre samt på området for fælles IT og telefoni. 
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Figur 4.8 Ændringen i antal fuldtidsstillinger 2014 til 2020 i den centrale administration fordelt på 
forvaltningsområder (efter funktion i kontoplanen) 

 

I Figur 4.9 nedenfor dekomponeres udviklingen på de to områder ”Bygninger og Sekretariat og forvaltninger” (de blå 
søjler) samt ”Det specialiserede børneområde” (de røde søjler), som er de områder, der har oplevet de største stigninger 
i antallet af administrative fuldtidsstillinger, yderligere. I figuren er udviklingen opdelt på overenskomstområder. 

Figur 4.9 Ændring i antal administrative fuldtidsstillinger fra 2014 til 2020 for forvaltningsområderne "Bygninger 
og Sekretariat og forvaltninger", ”Voksen-, ældre og handicapområdet” samt "Det specialiserede børneområde" 
fordelt på overenskomstområder 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger 

Figuren viser, at det på området Bygninger og Sekretariat og forvaltninger er akademikerne, som med 14 fuldtidsstillinger udgør den 
største stigning. På både Voksen-, ældre og handicapområdet og på Det specialiserede børneområde er det socialrådigvere/-
formidlere, som med henholdsvis 5 og 14 fuldtidsstillinger udgør den største stigning. 
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4.3. Dekomponering af udviklingen i antal administrative fuldtidsstillinger i den decentrale 
administration 

I Figur 4.10 nedenfor vises udviklingen i antallet af fuldtidsstillinger i den decentrale administration fordelt på 
administrative grupper. 

Figur 4.10 Udviklingen i antal fuldtidsstillinger i den decentrale administration fordelt på administrative grupper 

 

Den største stigning ses for myndighedspersonalet, der stiger med 34 (fra 19 i 2014 til 53 i 2020) svarende til 176 
procent. Der ses også en stigning i antal administrative medarbejdere – i alt 24 (fra 72 i 2014 til 96 i 2020) svarende til 33 
procent. 

Derimod er antallet af decentrale ledere faldet med 37 fuldtidsstillinger (fra 162 i 2014 til 125 i 2020) svarende til 23 
procent. 

Figur 4.11 Ændringen i antal fuldtidsstillinger i den decentrale administration fra 2014 til 2020 fordelt på 
administrative grupper 
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Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger 

I Tabel 4.2 nedenfor ser vi på overenskomstområderne bag de to administrative grupper ”administrative medarbejdere” 
og ”myndighedspersonale”, hvor der har været en stigning i antal fuldtidsmedarbejdere fra 2014 til 2020. 

Tabel 4.2 Administrative medarbejdere og myndighedspersonale i den decentrale administration fordelt på 
overenskomstområder i hhv. 2014 og 2020 samt ændringer fra 2014 til 2020 

Administrativ gruppe Overenskomstområde / 
fagområde 1 2014 2020 Ændring 2014 til 2020 

Akademikere mv. 9 15 6 
Adm. medarbejdere 

Administration og it mv. 63 81 18 

Adm. medarbejdere i alt   72 96 24 

Akademikere mv. 0 5 5 
Myndighedspersonale 

Socialrådg./-formidlere 19 48 29 

Myndighedspersonale i alt   19 53 34 

Teknisk service mv. 19 16 -3 

Skole mv. 37 25 -12 

Dagtilbud og SFO 56 33 -23 

Sundhed 9 7 -2 

Børn og unge/familie 5 4 -1 

Ældre 21 25 5 

Voksen 14 13 -1 

Decentrale ledere 

Øvrige områder 2 1 -1 

Decentrale ledere i alt   162 125 -37 
Administrative medarbejdere, 
myndighedspersonale og decentrale ledere i 
alt  

  254 274 20 

Note 1: Lederne på de enkelte fagområder hører under forskellige overenskomstområder, ligesom nogle af de store 
overenskomstområder (som fx pædagoger) er repræsenteret ved ledere på vidt forskellige fagområder. Derfor er de decentrale ledere 
opdelt efter fagområder i stedet for overenskomstområder.                                                                                                                    
Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger 

Tabellen viser, at inden for den samlede stigning på 24 fuldtidsstillinger for gruppen af administrative medarbejdere er 
det det største overenskomstområde ”Administration og it”, der har den største stigning fra 2014 til 2020. 
Overenskomstområdet stiger med 18 (fra 63 til 81 fuldtidsstillinger) eller 29 procent. Overenskomstområdet 
”Akademikere” stiger med 6 fuldtidsstillinger (fra 9 til 15) eller 61 procent. 

Tabellen viser derudover, at stigningen fra 2014 til 2020 inden for gruppen af myndighedspersonale for størstedelens 
vedkommende udgøres af socialrådgivere/-formidlere. Ud af en stigning på 34 fuldtidsstillinger vedrører de 29 
socialrådgivere, mens akademikere mv. står for 5 fuldtidsstillinger. 

Endelig viser tabellen, at af den samlede reduktion inden for gruppen af decentrale ledere, er reduktionen størst inden for 
dagtilbuds- og SFO-områderne. Her er der en reduktion på 23 fuldtidsstillinger (fra 56 til 33) svarende til 41 procent. 
Herefter følger ledere inden for skoleområdet mv. med en reduktion på 12 fuldtidsstillinger (fra 37 til 25) svarende til 32 
procent. 

Ved hjælp af kontoplanoplysningerne i de bagvedliggende personaledata er det muligt at fordele ændringer fra 2014 til 
2020 i en række serviceområder. Denne fordeling er vist i Figur 4.12 nedenfor. 
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Figur 4.12 Ændringen i antal fuldtidsstillinger i den decentrale administration 2014 til 2020 fordelt på 
serviceområder 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger 

Figuren viser, at stigningen på 20 fuldtidsstillinger i den decentrale administration samlet set dækker over en række både 
store stigninger og fald på de enkelte serviceområder. 

Størst faktisk ændring ses på beskæftigelsesområdet, hvor der er sket en stigning på 32 fuldtidsstillinger. Af andre 
stigninger skal nævnes ældreplejen med 10 fuldtidsstillinger og det specialiserede børneområde med 5 fuldtidsstillinger. 

Det største fald ses på dagtilbudsområdet med 16 fuldtidsstillinger, hvorefter kommer skoleområdet og SFO hver med 6 
fuldtidsstillinger. 

5. Udviklingen i antal stillinger fordelt på chefområder 

5.1. Udviklingen i antal administrative fuldtidsstillinger fordelt på chefområder 
Data fra Syddjurs’ egne personaleoversigter giver mulighed for at opgøre ændringerne i antal fuldtidsstillinger i den 
centrale administration på de enkelte chefområder. Denne opdeling er en smule kompliceret, idet organisationen har 
været udsat for adskillige ændringer i perioden fra 2014 til 2020. Derfor er der foretaget korrektioner for årene 2014 til 
2019, når der har været organisatoriske ændringer, således at organiseringen i chefområder i hele perioden svarer til 
den organisering, der var gældende for 2020. Korrektionerne er foretaget på overordnet niveau, dvs. at det ikke er 
konkrete medarbejdere, der er ”flyttet rundt”. Derfor kan de detaljerede udviklinger i fx antal socialrådgivere eller 
akademikere ikke foretages for de enkelte chefområder. 

Enkelte korrektioner har nettovirkning på det samlede antal administrative medarbejdere. Det drejer sig om korrektioner, 
hvor 5 medarbejdere er omdefineret fra ikke-administrative medarbejdere til myndighedspersonale. Disse korrektioner 
medfører, at den samlede stigning i antal administrative fuldtidsstillinger fremstår som værende 54 i stedet for de 59, der 
er opgjort i afsnit 4, hvor der ikke er foretaget manuelle korrektioner. Det vil være stigningen på de 54 fuldtidsstillinger, 
der er mest retvisende for den samlede udvikling. En specifikation af korrektionerne er vist i nedenstående faktaboks: 

Korrektioner for organisatoriske ændringer i perioden 
Da der i perioden 2014 til 2020 har været en del ændringer i organisationen, har det været nødvendigt at foretage en 
række korrektioner for at kunne lave en meningsfuld sammenligning af antal fuldtidsstillinger i 2020 med antallet i 
2014 fordelt på chefområder. 
 
Konkrete er der korrigeret for organisationsændringer på en måde, så sammenligningen er relevant set ud fra 
organiseringen i 2020. 
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Der er foretaget følgende korrektioner i den centrale administration: 
 

• Borgerservice flyttes fra stabschefen til Chef for Kultur og Borger i 2014 32 fuldtidsstillinger 
• Visitation flytter fra Social og Familie til Sundhed og Omsorg i 2014 14,2 fuldtidsstillinger 
• Afdelingschefer flyttes ud fra staben i 2019, 6 fuldtidsstillinger 
• Forsikringsafdeling flyttet fra Staben til Teknik og Miljø i 2019 2 fuldtidsstillinger 
• Plan og Udvikling flyttet fra Kultur og Borger til Teknik og Miljø i 2018, 8 fuldtidsstillinger 
• Flytning af Sygedagpenge-udbetalingen fra Kultur og Borger til Erhverv og Beskæftigelse, 2,5 

fuldtidsstillinger i 2020 
• Flytning af visitationspersonale (sypl/ergo) fra dec. til central konto Chef for Sundhed og Omsorg i 2019 (4 

fuldtidsstillinger - nettovirkning) 
• Flytning af erhvervskonsulenter fra Kultur og Borger til Erhverv og Beskæftigelse, 2 fuldtidsstillinger i 2018 
• Flytning af erhvervskonsulenter fra Kultur og Borger til Stabschefen (Led.sekr.), 2 fuldtidsstillinger (4 still. 

med ½ års virkn.) i 2020 
• Flytning af Styrket helhed fra Social og Familie til Erhverv og Beskæftigelse, 1 fuldtidsstillinger i 2020 
• Flytning fra Social og Familie til Erhverv og Beskæftigelse, 1 fuldtidsstilling i 2015 
• Flytning fra Social og Familie til Erhverv og Beskæftigelse, 1 fuldtidsstilling i 2015 og retur i 2017 

 
Der er foretaget følgende korrektioner i den decentrale administration: 
 

• Serviceledere flyttes fra andre chefområder til Teknik og miljø i 2019 15 fuldtidsstillinger 
• Flytning af Proj.center SD (STU) fra Social og Familie til Erhverv og beskæftigelse, 1,5 fuldtidsstillinger i 

2018 
• Omkategorisering af medarbejder i STU fra ikke-adm. til adm. medarbejder, 1 fuldtidsstilling i 2020 - 

nettovirkning 
 

Herudover skal det bemærkes, at en del af faldet i antal fuldtidsstillinger under chefen for Børn og Læring kan skyldes 
et skifte i overenskomst for ansættelse af tidligere ledere. 
 

 
 

I det følgende gennemgås først udviklingerne i antal administrative fuldtidsstillinger for alle chefområder fordelt på 
henholdsvis den centrale og den decentrale administration. I senere afsnit kommenteres udviklingen for de enkelte 
chefområder. 
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Figur 5.1 Udviklingen i antal fuldtidsstillinger i den samlede administration fordelt på chefområder (korrigeret for 
organisatoriske ændringer i perioden) 

 

 

 

Figur 5.2 nedenfor viser derfor alene ændringen i den centrale administration, som forskellen mellem antal 
fuldtidsstillinger for hvert chefområde i 2014 og i 2020 og ikke som en graf over udviklingen i alle årene: 
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Figur 5.2 Ændring i antal fuldtidsstillinger 2014 til 2020 i den samlede administration fordelt på chefer (korrigeret 
for organisatoriske ændringer i perioden) 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger 

Note: Opgørelsen af ændringen er foretaget ud fra den aktuelle afgrænsning af chefområder. 

Figuren viser, at den samlede ændring i antal fuldtidsstillinger (44) primært vedrører 2 chefområder. Den største ændring 
på 34 fuldtidsstillinger vedrører chefen for Social og familie. Herefter følger chefen for Kultur og Borger med 5 
fuldtidsstillinger. 

 



17 
 

Figur 5.3 Udviklingen i antal fuldtidsstillinger i den centrale administration fordelt på chefområder (korrigeret for 
organisatoriske ændringer i perioden) 
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Figur 5.4 Ændring i antal fuldtidsstillinger 2014 til 2020 i den centrale administration fordelt på chefer (korrigeret 
for organisatoriske ændringer i perioden) 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger 
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Figur 5.5 Udviklingen i antal fuldtidsstillinger i den decentrale administration fordelt på chefområder (korrigeret 
for organisatoriske ændringer i perioden) 

 

 

 

Som for den centrale administration vises også for den decentrale administration, hvordan ændringen i antal 
fuldtidsstillinger fra 2014 til 2020 er fordelt på chefområder. Ændringerne kan ses i Figur 4.11 nedenfor: 
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Figur 5.6 Ændring i antal fuldtidsstillinger 2014 til 2020 i den decentrale administration fordelt på chefer 
(korrigeret for organisatoriske ændringer i perioden) 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger 

Den største ændring ses for chefen for Erhverv og Beskæftigelse med en stigning på 39 fuldtidsstillinger. Det største fald 
ses for chefen for Børn og læring med en reduktion på 36 fuldtidsstillinger. Chefen for Sundhed og omsorg og chefen for 
Social og familie har oplevet en stigning på henholdsvis 7 og 8 fuldtidsstillinger. 

I de følgende afsnit kommenteres udviklingen i antal fuldtidsstillinger på de enkelte chefområder. 

5.2. Kommentarer til chefområdet for Børn og Læring 
Figur 5.7 Udviklingen i antal fuldtidsstillinger på chefområdet for Børn og Læring inkl. organisatoriske 
korrektioner og korrektion for barsel 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger. 
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Figur 5.8 Ændring i antal fuldtidsstillinger 2014 – 2020 på chefområdet for Børn og Læring inkl. organisatoriske 
korrektioner og korrektion for barsel 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger. 

Børn og Læring – opsummering fra 2014 til 2020 – konto 6 

I 2014 var Børn og Læring to adskilte områder med hver sin chef, som Dagtilbud til børn og Skoleområdet. Ultimo 2015 
blev der ansat en fælles chef for Børn og Læring og de to områder Dagtilbud til børn og Skoleområdet blev slået 
sammen. Der er fortsat to driftsbevillinger for hver af de to områder under FI udvalget, mens der på konto 6 kun er én 
organisationsenhed som er Børn og Læring – Sekretariat. 

Tabel 3 – Ændringen i reelle fuldtidsstillinger fra 2014 til 2020 

 

Tallene i tabellen er renset så cheferne tæller med i 2014, inden de blev lagt ud til fagområderne. Der er også renset for 
vikar og barsel der tæller ekstra. Så ovenstående tabel er det reelle antal personer ansat til at løfte opgaverne. 

Børn og Læring – Sekretariat er i 2020 svarende til én fuldtidsstilling mindre end i 2014. Samtidig er den direkte 
økonomiske understøttelse af området fra staben faldet med 0,85 fuldtidsstilling. Tallene er inklusive chefen (cheferne) i 
Børn og Læring, mens nærmeste ledelse ikke indgår i tallene for medarbejderne i staben. 

I forhold til den centrale ledelse, administrative og økonomiske opgaver, så er der i 2020 knap to fuldtidsstillinger mindre 
til at løfte opgaven i Børn og Læring end i 2014. Det svarer til et fald på 21 %. 

Reelt er effektiviseringer større. I 2014 blev pladsanvisningen overflyttet til Børn og Læring. Før var der to medarbejdere 
til at løse opgaven, men fra 2014 blev den løst af en enkelt person. Den administrativ understøttelse af Skoleområdet 
bliver i perioden mindre, da en stilling ikke genbesættes. Der tilføres først lidt ekstra timer (9 timer), da PPR flyttes over til 
Børn og Læring. 

Da understøttelsen fra staben bliver mindre, så flyttes blandt andet afsendelse af regninger fra økonomi til Børn og 
Læring - sekretariatet, senest er også afstemninger flyttet til Børn og Læring. 

Uddybende kommentarer – konto 6 

I 2014 var der en chef til hver af de to områder Dagtilbud til børn og Skoleområdet. I 2014 var der to 
medarbejderudskiftninger i sekretariaterne. Det giver perioder uden ansatte i de to stillinger. Den ene af de to nye 

Børn og Læring - central understøttelse 2014 2020 Forskel
Børn og Læring - Sekretariat 6,92 5,93 -0,99
Staben - Økonomikonsulent 1,85 1 -0,85
I alt 8,77 6,93 -1,84
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ansatte tæller desuden ikke med i den centrale opgørelse, formentlig på grund af overenskomsten som vedkommende er 
ansat på. 

Ultimo 2014, hvor der er faldet ro på sekretariaterne, er der med de to chefer ansat svarende til 6,92 fuldtidsstillinger. 

I 2014 blev pladsanvisningen flytter over til dagtilbud. Der var i 2013 to medarbejdere, men ved flytning af opgaven fulgte 
der kun en medarbejder med. Det skulle være en del af effektiviseringen af opgaven. 

Det lave tal i 2015 skyldes at flere stillinger ikke tælles med i opgørelsen. 

Ultimo 2015 ansættes en chef for det samlede Børn og Læring. Fra 2016 konverteres de to chefstillinger til én chefstilling 
og en konsulentstilling. Det ændrer derfor ikke på antallet af medarbejdere. 

I 2016-2018 er der udskiftning af en konsulent, hvor den medarbejder der ikke indgår i opgørelsen stopper, mens en ny 
starter, der tæller med. Der er en sekretariatsmedarbejder der stopper, uden der direkte ansættes en ny. Det ses ikke 
tydeligt i tallene, da der kommer en ekstra konsulent til ved konvertering fra chef til konsulent. 

Fra 2019 bogføres chefen for Børn og Læring sammen med sekretariatet, hvilket gør det samlede overblik lettere. 

I 2019 og 2020 er der en medarbejder på uddannelse i næsten et år og der er en vikar inde, begge tæller med i 
opgørelsen i det fælles datasæt. Der er også en medarbejder på barsel. 

I sammenlægningen til Børn og Læring er der sket en ændring fra to chefer til en chef. Sekretariatet er slået sammen til 
én enhed. 

Ved sammenlægningen var der 1,85 medarbejdere i staben til at understøtte Børn og Læring med økonomistyringen. 
Ved arbejdsophør af den ene person blev stillingen taget som en reduktion i forhold til understøttelsen af Børn og 
Læring. 

Nogle opgaver er automatiseret mens andre er effektiviseret. 

Der har været punktvise økonomiske udfordringer i perioden. Eksempelvis en stor tilpasning af dagplejen, pga. færre 
børn samt tilpasning af økonomi på skoleområdet grundet politisk vedtagne reduktioner. Samlet over perioden 2014 til 
2020 er der budgetoverholdelse. 

Syddjurs Kommune ligger på taksterne til daginstitutioner i den helt lave ende. På de økonomiske nøgletal har dagtilbud i 
perioden ikke vækstet svarende til den økonomiske udvikling. Det er blandet andet sket ved færre ledere, men også ved 
færre penge per barn, især de seneste år. Nu sker der en stigning med de ekstra statslige midler til 
minimumsnormeringer.  

Skoleområdet lå i 2014 omkring landsgennemsnittet. I de efterfølgende år steg udgifterne især på grund af 
tildelingsmodellen, som derfor er ændret. Der har også været stigende udgifter til specialskole og kørsel, disse udgifter er 
også bremset og på vej ned. 

Der er foretaget en lang række økonomiske reduktioner på Skoleområdet. De nyeste nøgletal ligger nu under 
landsgennemsnittet. Der er forsat indlagt reduktioner på Skoleområdet, ud over effektiviseringerne. De sidste reduktioner 
hentes lige nu i 2024. 

Samlet er der fra 2014 til 2020 sket en både organisatorisk og økonomisk optimering af Børn og Læring. Hvis det fortsat 
fremadrettet skal være muligt at løse opgaven, så er det forsat nødvendigt at optimere på en række parametre. 

Desuden er der behov for at den øverste ledelse samt politikerne er opmærksomme på at forenkle opgaveløsningen og 
sikre at der effektive arbejdsgange. 

Børn og Læring er sårbar i forhold til udskiftning af medarbejdere, da en række funktioner kun løses af en enkelt 
medarbejder. Det er et opmærksomhedspunkt. 
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Børn og Læring – opsummering fra 2014 til 2020 – decentralt 

Der vil være nogle udsving der skyldes de underliggende data. Eksempelvis har der været en PPR leder på funktionen i 
hele perioden. PPR-lederen tæller dog først med fra 2021. Formentlig fordi den nye PPR leder fra 2021 ansættes på en 
anden overenskomst end tidligere. 
Dagplejen havde tidligere mere administration end der er i 2020. Så også her sker der lidt udsving i forhold til de faktiske 
forhold. 

I perioden 2011-2020 har Børn og Læring foretaget organisationsændringer, der samlet giver mere end 20 færre 
aftaleholdere på området. På nær et skoledistrikt er alle daginstitutionerne i 2020 koblet op til distriktsskolen i forhold til 
administrativ og økonomisk understøttelse af fx betaling af faktura, løn og budgetopfølgning. Seks steder er der indført 
distriktsledelse, hvor lederen er aftaleholder (ansvarlig) for både daginstitution, sfo og skole. 

Uddybende kommentarer – decentralt 

Nedenfor ses en opgørelse for decentral ledelse og administration på funktionsområderne under Børn og Læring. 

FK 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kommentar 

32201 47 51 51 48 49 38 34 Folkeskoler 

32202 0             Skoleområdet central funktion, her er ingen ansatte. 

32204         0 0 1 

Ny PPR leder, men der har hele tiden været en PPR leder, 
men vedkommende må have været på en anden 
overenskomst. 

32205 15 11 11 9 9 10 9 SFO 

32208 8 7 5 5 4 4 4 Specialskoler 

33876 9 6 5 5 4 4 4 Ungdomsskolen 

52510 1 1 1 1 1 1 2 

Dagtilbud centralt. Spec.pæd.team.  Der er kun 1, idet nummer 
to i 2020 er fraværskonsulenten, betalt af eksterne midler der 
ikke er der længere. 

52511 2 3 3 3 2 2 3 Dagplejen 

52513 6             
Funktion børnehaver, er lukket, indgår samme med 52514, så 
der var reelt 41 i 2014, hvis der skal sammenlignes. 

52514 35 40 35 29 24 24 24   

52517 2 1           Særlige dagtilbud §32 er ændret til 52825 

52825   1 2 2   1 1   

I alt 125 122 113 101 93 84 81   

 

Ovenfor ses de samlede tal. I perioden 2014-2018 er der i det korrigerede talmateriale fratrukket 10 stillinger, som i 2019 
er flyttet til ejendomme i forbindelse med sammenlægningen i et fælles ejendomscenter. 

52513+52514 er begge daginstitutioner og funktionerne er slået sammen. 52517 er ændret til 52825. 

Der ses et fald i antallet af administrative ansættelser. På dagtilbud er antallet af aftaleholdere reduceret en del. På 
skoleområdet er der både reduceret lige som der er flyttet opgaver til det fælles ejendomscenter, hvilket også påvirker 
tallene. 

Alle ansættelserne er ikke gennemgået på samme måde som for konto 6. Tallene er derfor ikke efterprøvet fuldt ud ned 
på de enkelte medarbejdere. Det er dog tydeligt at der er sket en ændring i nedadgående retning, hvilket passer godt 
med de budgetreduktioner og organisationsændringer der er sket på området. 
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5.3. Kommentarer til chefområdet for Erhverv og Beskæftigelse 
Figur 5.9 Udviklingen i antal fuldtidsstillinger på chefområdet for Erhverv og Beskæftigelse inkl. organisatoriske 
korrektioner og korrektion for barsel 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger. 

Som det ses i udviklingsfiguren ovenover, er der samlet sket en stigning i administrative stillinger på 
beskæftigelsesområdet i perioden 2014-2020. Den samlede stigning på 36 personer skyldes to forhold, for det første er 
der gennemført investeringsmodeller, som forklarer knap halvdelen, for det andet er beskæftigelsestilbuddene omlagt 
således, at de i 2020 rent teknisk defineres som administration i kombinationsmodellen, hvor de i 2014 blev defineret 
som ikke-administrativt personale. 

Derudover er der sket en underliggende ændring fra antal stillinger fordelt centralt og decentralt. Centralt er der sket en 
stigning i antal stillinger fra 2014-2018, men som falder igen fra 2018-2020 og netto over perioden er næsten uændret. 
Det skyldes primært, at der indføres en ny arbejdsform, hvor en del af sagsbehandlernes arbejde fra medio 2019 i højere 
grad defineres som decentral. Dette betyder, at stigningen i antal administrative stillinger findes decentralt. Se 
nedenstående ændringsfigur. 

Figur 5.10 Ændring i antal fuldtidsstillinger 2014 – 2020 på chefområdet for Erhverv og Beskæftigelse inkl. 
organisatoriske korrektioner og korrektion for barsel 
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Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger. 

De væsentligste forklaringer på denne udvikling på beskæftigelsesområdet er: 

1. Den primære årsag til stigningen i medarbejdere er investeringer foretaget i perioden 2014 – 2020. Disse svarer 
til en stigning på i alt 16 medarbejdere. Dette skyldes blandt andet, at mange medarbejdere havde 
sagsstammer, der var væsentligt højere end anbefalet af såvel Dansk Socialrådgiverforening (DS) som BDO. I 
forbindelse med disse investeringer blev der forventet større besparelser på driften, det vil sige primært udgifter 
til ydelser, ved at de reducerede sagsstammer skulle give en bedre indsats og dermed få flere borgere i 
selvforsørgelse.  

2. Der er i årene 2014 - 2020 sket en ændring af beskæftigelsesindsatsen. Der har været et stigende fokus på 
virksomhedsrettede indsatser. I perioden er Projektcenter Syddjurs’ aktivitet blevet væsentlig mindre, og de 
interne tilbud er blevet større. Dette har medført, at medarbejdersammensætningen er blevet ændret. Således 
var der i perioden 2014 – 2016 en række medarbejdere ansat, som ikke indgår i analysen.  

3. I perioden fra 2014 til 2020 er der sket et fald i køb af aktiveringstilbud fra eksterne leverandører. I stedet er 
flere medarbejdere blevet allokeret til at lave interne tilbud som f.eks. jobcaféer og jobsøgningskurser 

4. I 2019 blev der indført en ny arbejdsform for en stor del af medarbejderne på beskæftigelsesområdet. Det 
betød, at sagsbehandlernes arbejde fra 2019 og særligt med virkning i 2020, i højere grad blev defineret som 
decentralt fra at have været centralt. 

Ud over de ovenstående forklaringer, har beskæftigelsesområdet også hjemtaget opgaven til ungdommens 
uddannelsesvejledning i 2019, ligesom området har været omfattet af puljer, som blandt andet har finansieret ekstra 
medarbejdere.  

Det skal bemærkes, at der i 2019 og 2020 er foretaget i alt 3 benchmarkinganalyser. 2 af Mploy og 1 af BDO. Alle 
benchmarks medtager både centrale og decentrale udgifter. De viser, at Syddjurs har et lavt udgiftsniveau på 
beskæftigelsesområdet. Den seneste fra 2020 af BDO viser, at Syddjurs har de 3. mindste udgifter af de 20 kommuner i 
Region Midt. 

5.4. Kommentarer til chefområdet for Social og Familie 
På chefområdet for Social og familie er antallet af fuldtidsstillinger steget både centralt og decentralt i perioden 2014-
2019. I 2020 fastholdes antallet af fuldtidsstillinger centralt på niveau med 2019, mens antallet falder 4 fuldtidsstillinger 
decentralt.  

Antallet af fuldtidsstillinger er korrigeret som følge af organisatoriske ændringer i perioden, hvor der samlet er korrigeret 
for 17 fuldtidsstillinger i 2014, 1 fuldtidsstilling i årene 2015-2017 og 2019. Korrektionen i 2014 omfatter primært at 
visitationen fra 2015 organisatorisk flyttede til Sundhed og Omsorg. Herudover der foretaget flytninger til Erhverv og 
beskæftigelse samt en flytning af afdelingscheferne fra stabens administration til fagområdernes administration. 

Herudover er det korrigeret for barsel, idet datamaterialet indeholder både medarbejderen, som er på barsel og 
vikardækningen. Det forudsættes, at der i perioden har været fuld vikardækning.  
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Figur 5.11 Udviklingen i antal fuldtidsstillinger på chefområdet for Social og Familie inkl. organisatoriske 
korrektioner og korrektion for barsel 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger. 

Der er en samlet stigning i fuldtidsstillinger fra 2014 til 2020 på 34 fuldtidsstillinger fordelt med 26 fuldtidsstillinger centralt 
og 8 decentralt, hvilket er illustreret i nedenstående Figur 5.12.  

Figur 5.12 Ændring i antal fuldtidsstillinger 2014 – 2020 på chefområdet for Social og Familie inkl. 
organisatoriske korrektioner og korrektion for barsel 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger. 

I det efterfølgende ses på udviklingen i antallet af fuldtidsstillinger centralt og decentralt særskilt på socialområdet og 
familieområdet. 

5.4.1. Socialområdet 

Der har på socialområdet været en stigning i de centrale administrative fuldtidsstillinger på 5 fuldtidsstillinger i perioden 
2014 til 2020, hvor der er korrigeret for barsel, idet det forudsættes, at der har været fuld vikardækning. Ses der på 
udviklingen i fuldtidsstillinger i de enkelte overenskomstgrupper er der et fald på 1 i overenskomstgruppen Administration 
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og IT og en stigning på 1 i overenskomstgruppen Akademikere samt en stigning på 5 fuldtidsstillinger i 
overenskomstgruppen Socialrådgivere/socialformidlere. I 2015 fik Socialcentret tilført ressourcer til at nedbringe 
sagstallet pr. socialrådgiver fra et niveau på 153 sager i gennemsnit. I 2018 blev der tilført 3 stillinger, hvoraf 1 stilling 
blev oprettet som botilbudskonsulent. Stillingen blev nedlagt i 2020. I perioden er 1 socialrådgiverstilling omdannet til en 
særlig stilling uden borgerkontakt med opgaver ift. beregning af borgeres egenbetaling og mellemkommunal refusion. 
Stillingen er i 2020 konverteret til en assistentstilling med lignende opgaver. 

 

 

På det decentrale område er sket en samlet stigning på i alt 4 fuldtidsstillinger i perioden fra 2014 til 2020, som vedrører 
overenskomstgruppen Socialrådgivere/socialformidlere, der i decentralt regi udfører socialpædagogisk arbejde. Der er 
korrigeret for, at Projektcenter Syddjurs blev flyttet til Erhverv og Beskæftigelse i 2018. 

 

5.4.2. Familieområdet 

Der har på familieområdet været en stigning på 20 fuldtidsstillinger på det centrale område i perioden fra 2014 til 2020, 
når der korrigeres for 6 fuldtidsstillinger vedr. barsel i 2020 under forudsætning af fuld vikardækning. Ses der på 
udviklingen i fuldtidsstillinger i de enkelte overenskomstgrupper, er der sket et fald på 1 i overenskomstgruppen 
Pædagoger (ledende pædagoger) og en stigning på 4 i overenskomstgruppen Administration og IT samt en stigning på 
17 fuldtidsstillinger i overenskomstgruppen Socialrådgivere/socialformidlere, hvoraf ca. 3 vedrører etableringen af Styrket 
Helhed. 

 

På det decentrale område har der været en stigning i fuldtidsstillinger på 5 i perioden 2014 – 2020, som vedrører 
overenskomstgruppen Socialrådgivere/formidlere. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ÆNDR. 2014-2020
SOCIALPÆDAGOGER MV. 1 1 1 1 1 1 1 0
ADMINISTRATION OG IT 5 5 5 5 5 5 5 -1
PÆDAGOGISK PERSONALE 1 1 1 1 1 1 1 0
PÆDAGOGER I LEDERSTILLINGER 10 10 10 11 10 12 11 1
SOCIALPÆD.M.FL. V. DØGNINST. 0 0 0 0 0 1 0 0
SOCIALRÅDGIVERE/SOCIALFORMIDL. 3 4 4 4 7 7 7 4
SYGE- OG SUNDHEDSPLEJERSKER MM. 1 1 0 0 0 0 0 -1
I ALT 21 23 22 21 25 27 25 4
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Antallet i overenskomstgruppen socialrådgivere/socialformidlere indeholder 2 fuldtidsstillinger, som organisatorisk hører 
til på det centrale område, herunder en anbringelseskonsulent. Resten af stigningen vedrører medarbejdere i Center for 
Børn, unge og familier, som udfører socialpædagogisk arbejde samt tidlig opsporing (socialfaglige rådgivere) i tråd med 
strategien om tidlig og mindre indgribende indsatser.  

5.5. Kommentarer til chefområdet for Sundhed og Omsorg 
 

Figur 5.13 Udviklingen i antal fuldtidsstillinger på chefområdet for Sundhed og Omsorg inkl. organisatoriske 
korrektioner og korrektion for barsel 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger. 

Fra 2014 til 2020 sker gennem årene en svag stigning i antallet af fuldtidsstillinger på Sundhed og Omsorg.  
I perioden ses samlet ses en stigning på 11 fuldtidsstillinger, som er fordelt på 3 stillinger på centralt niveau og 7 stillinger 
på decentralt niveau. De største stigninger ses decentralt, hvor der i perioderne 2015-2016 og i 2018-2019 ses stigninger 
på hver især 4 stillinger.  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ændr.  2014-2020
ADMINISTRATION OG IT 1 1 0 0 0 0 0 -1
LEDERE 0 1 1 1 1 1 1 1
PÆDAGOGER I LEDERSTILLINGER 0 0 0 0 0 0 0 0
SOCIALRÅDGIVERE/SOCIALFORMIDL. 0 0 1 1 7 7 5 5
AKADEMIKERE. 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 1 2 2 2 8 8 6 5
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Figur 5.14 Ændring i antal fuldtidsstillinger 2014 – 2020 på chefområdet for Sundhed og Omsorg inkl. 
organisatoriske korrektioner og korrektion for barsel 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger. 

På centralt niveau kan stigningen på de 3 stillinger forklares ud fra ansættelse af en akademisk medarbejder, en 
økonomikonsulent og en leder i Visitationen i perioden.  
 
På decentralt niveau kan stigningen på de 7 stillinger forklares ud fra forskellige omorganiseringer og justeringer i 
Sundhed og Omsorg. I 2014 udvides ledelsen på Sygeplejen, således at der er 2 distriktsledere i stedet for 1. I samme år 
tilføres midler til Veltek, og opbygningen af organisationen sker gradvist i 2015 og 2016 med 2 fuldtidsstillinger og 1 
deltidsstilling. Fra januar 2018 flyttes Hjælpemiddelcenteret til Sundhed og Omsorg ifm. direktionens beslutning om en 
samlet organisationsændring i kommunen, hvilket giver en stigning på 1 lederstilling. I 2019 åbnes to nye plejecentre 
med hver deres leder, og der sker derfor en yderligere stigning på 2 stillinger. 

5.6. Kommentarer til chefområdet for Kultur og Borger 
Figur 5.15 Udviklingen i antal fuldtidsstillinger på chefområdet for Kultur og Borger inkl. organisatoriske 
korrektioner og korrektion for barsel 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger. 
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Figur 5.16 Ændring i antal fuldtidsstillinger 2014 – 2020 på chefområdet for Kultur og Borger inkl. 
organisatoriske korrektioner og korrektion for barsel 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger. 

Udviklingen i antal fuldtidsstillinger fra 2014 til 2020 på chefområdet for Kultur og Borger viser en stigning på 6 
fuldtidsstillinger (inkl. organisatoriske korrektioner), som alle vedrører den centrale del, hvorimod den decentral del er 
uændret.   

Stigningen på den centrale del skyldes følgende forhold:  

1. Beslutning om ansættelse af en Civilsamfundskoordinator (budget politisk bevilget til formålet) 
2. Beslutning om ansættelse af en medarbejder i Borgerservice til håndtering af pas/kørekort i Hornslet (budget 

politisk bevilget til formålet) 
3. Beslutning om ansættelse af en DGI-medarbejder (budget politisk bevilget, 50% eksternt tilskud) 
4. Beslutning om ansættelse af en medarbejder på Kulturhotellet til administrativ og praktisk understøttelse af 

husets funktioner (Budget delvis politisk bevilget til formålet)  
5. Da Plan og Udvikling flytter til Teknik og Miljø var det en forudsætning i organisationsændringen i 2018 at 

byfornyelsesområdet (1 medarbejder) bliver i Kultur og Borger 
6. På grund af langtidssygdom i 2020 blev en vikar ansat i Kultursekretariatet (1/2 årsværk) 

Det skal bemærkes, at en betragtelig del af de administrative medarbejderes tid anvendes på gennemførelse af 
kulturarrangementer i samarbejde med eksterne aktører, altså ikke klassisk administrative opgaver.  

I de organisatoriske korrektioner indgår følgende: 

• flytning af afdelingschef fra Staben til Kultur og Borger (1 årsværk) 
• flytning af Borgerservice fra Staben til Kultur og Borger (32 årsværk) 
• flytning af Erhvervskonsulenter fra Kultur og Borger til Erhverv og beskæftigelse (2 årsværk)  
• flytning af Plan og udvikling fra Kultur og Borger til Teknik og Miljø (8 årsværk) 
• flytning af Sygedagpengeteamet fra Kultur og Borger til Erhverv og beskæftigelse (2,5 årsværk i 2020 og 6 

årsværk fra 2021) 
• Korrektion af 1 barsel i 2020 i Kultursekretariatet 
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5.7. Kommentarer til chefområdet for Teknik og Miljø 
 

Figur 5.17 Udviklingen i antal fuldtidsstillinger på chefområdet for Teknik og Miljø inkl. organisatoriske 
korrektioner 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger. 

 

Figur 5.18 Ændring i antal fuldtidsstillinger 2014 – 2020 på chefområdet for Teknik og Miljø inkl. organisatoriske 
korrektioner 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger. 

 

Udviklingen i antal fuldtidsstillinger fra 2014 til 2020 på chefområdet for Teknik og Miljø viser en stigning på 3 
fuldtidsstillinger (inkl. organisatoriske korrektioner) fordelt med en nedgang på 1 fuldtidsstilling på den centrale del, og en 
stigning på 4 fuldtidsstillinger på den decentrale del.  
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Stigningen på den decentrale del skyldes hovedsagligst implementering af den fælles ejendomsdrift med virkning pr. 1. 
januar 2019 i Vej og ejendomsservice, og en ændret konteringspraksis (1 stilling) i Natur og Miljø fra central til decentral.  

I de organisatoriske korrektioner indgår følgende: 

• flytning af afdelingschef fra Staben ud til Teknik og Miljø (1 årsværk) 
• flytning af forsikringsafdelingen fra Staben til Teknik og Miljø (2 årsværk) 

Flytning af Plan og udvikling fra Kultur og Borger til Teknik og Miljø (8 årsværk) 

 

5.8. Kommentarer til Stabschefens område 
 

Der har været et fald på 1 stilling samlet set for Staben fra 2014 til 2020. Heri indgår, at der har været en let stigning i 
stillingstallet i delperioden 2015-2019, men gennemførelse af en større afskedigelsesrunde ultimo 2019 er slået igennem 
i stillingstallet, der er er faldet fra 2019 til 2020. 

Figur 5.19 Udviklingen i antal fuldtidsstillinger på Stabschefens område inkl. organisatoriske korrektioner og 
korrektion for barsel 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger. 
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Figur 5.20 Ændring i antal fuldtidsstillinger 2014 – 2020 på Stabschefens område inkl. organisatoriske 
korrektioner og korrektion for barsel 

 

Kilde: Personaleoversigt fra Syddjurs’ lønsystem og egne beregninger. 

På stabschefens område er korrigeret for følgende forhold: 

• Med effekt for 2015 flyttes Borgerservice med 32 fuldtidsstillinger fra Stabschefens område til Chefen for Kultur 
og Borgerservice. 

• Seks afdelingschefer er med virkning fra 2019 flyttet budgetmæssigt fra central kontering under Stabens 
område til afdelingschefernes områder. 

• I 2019 flyttede forsikringsafdelingen på to fuldtidsstillinger til Teknik og Miljø, mens to erhvervsmedarbejdere 
flyttede fra Erhverv og Beskæftigelse til Stabens område med effekt fra 2020. 

Med virkning fra 2021 er Ledelsessekretariatet oprettet som en selvstændig enhed, men det fremgår til orientering ikke af 
analysen, da denne belyser perioden 2014-2020. 
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