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I dette notat vises nøgletal for udvalgte områder. Kilden til alle de viste nøgletal er Social- og 
Indenrigsministeriets kommunale nøgletal1. Nøgletallene er opdateret med regnskabstal for 2019. 

Først vises nogle mere generelle nøgletal - skatteprocenter, skattegrundlag, serviceudgifter, 
anlægsudgifter, likviditet og gæld (afsnit 1). Dernæst vises nøgletal på fagområderne (afsnit 2). 

Nøgletallene vises i figurer, hvor søjlen vedrørende Randers Kommune er markeret med grønt. 
Desuden er det i note til hver figur helt præcist angivet, hvor Randers ligger sammenlignet med de 
øvrige 98 kommuner. 

Gennemsnittet på landsplan angivet i nedenstående figurer (som en orange linje). Der er tale om et 
vægtet gennemsnit beregnet af Social- og Indenrigsministeriet. I nogle situationer ligger en 
overvejende del af kommunerne enten over eller under gennemsnittet. Dette skyldes at store 
kommuner (herunder især København) i særlig grad påvirker det vægtede gennemsnit. Som 
eksempel kan nævnes dagtilbudsområdet hvor København har flest udgifter pr. målgruppe. Dette 
medfører at de fleste kommuner vil ligge under gennemsnittet. I dette tilfælde vil det være mere 
retvisende at sammenligne med medianen (den midterste værdi). Medianen er derfor desuden 
angivet i noten til hver figur. 

1 Gælder dog ikke ”dagpenge til forsikrede ledige, hvor tallene er trukket direkte fra Danmarks Statistik (statistikbanken). 
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1. Generelle nøgletal

Note: Randers er nr. 69-73 blandt alle kommuner. Medianen er 25,5%

Note: Randers er nr. 64 blandt alle 98 kommuner. Medianen er 25,0 promille
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Note: Randers ligger som nr. 6 blandt de 37 kommuner, der opkræver denne afgift

 

Note: Randers ligger som nr. 21 blandt alle 98 kommuner. Median: 185.434
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Note: Randers ligger som nr. 17 blandt alle 98 kommuner. Median: 44.280. Læsø er udeladt fra figuren. 

Note: Randers ligger som nr. 15 blandt alle 98 kommuner. Median: 2.877. Ærø og Læsø er udeladt fra figuren. 
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Note: Randers ligger som nr. 14 blandt alle 98 kommuner. København er nr. 97 og trækker dermed det vægtede gennemsnit 
op (derfor ligger de fleste kommuner under gennemsnittet). Median: 5.641.  

Note: Randers ligger som nr. 39 blandt alle 98 kommuner. Median: 11.194.  
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2. Nøgletal på fagområder

Note: Randers er nr. 45 blandt de 98 kommuner. København har de højeste udgifter og trækker det vægtede gennemsnit op 
(derfor ligger de fleste kommuner under gennemsnittet). Median: 30.830.  

Note: Randers er nr. 29 blandt de 98 kommuner. Median: 69.895. Læsø, Langeland og Samsø er udeladt i figuren.  
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Note: Randers er nr. 30 blandt de 98 kommuner. Median: 13.644.  

Note: Randers er nr. 23 blandt de 98 kommuner. Median: 9.678.  
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Note: Randers er nr. 80 blandt de 98 kommuner. København har lave udgifter (nr. 11) og trækker dermed det vægtede 
gennemsnit ned. Median: 15.271.

 
Note: Randers er nr. 79 blandt de 98 kommuner. København har høje udgifter (nr. 97) og trækker dermed det vægtede 
gennemsnit op. Median: 1.551..
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Note: Randers er nr. 72 blandt de 98 kommuner. Som på dagtilbudsområdet har København de højeste udgifter og trækker 
det vægtende gennemsnit op. Median: 41.735.

Note: Figuren vedrører udgifter til central administration og ledelse. Randers er nr. 6 blandt de 98 kommuner. Median: 
5.910.
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Note: Figuren vedrører udgifter til decentral administration og ledelse. Randers er nr. 63 blandt de 98 kommuner. Median: 
1.705.

Note: Figuren vedrører de samlede udgifter til administration (altså summen af de to foregående figurer). Randers er nr. 16 
blandt de 98 kommuner. Median: 7.443.


