
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsprogram for 2022 

Indledning 

Indenrigs- og Boligministeries Benchmarkingenhed gennemfører hvert år en række 
benchmarkinganalyser af kommuner og regioners opgaveløsning. Formålet med ana-
lyserne er at understøtte kommuner og regioners eget arbejde med at sikre bedre 
opgaveløsning.  

Fælles for enhedens analyseaktiviteter er, at der udover præsentation af resultater på 
landsplan altid vil være et benchmarkingperspektiv i analyserne. Ved at sammenligne 
sig med andre får den enkelte kommune eller region et godt afsæt for at vurdere egen 
indsats og praksis, og analyserne skal på den måde styrke vidensgrundlaget og skabe 
et bedre grundlag for lokale beslutninger og prioriteringer. Samtidig kan analyserne 
styrke grundlaget for dialog mellem fx kommuner og regioner på områder, hvor flere 
aktører er inde over den samlede opgaveløsning.  

Årsprogrammet indeholder en beskrivelse af de væsentligste analyseaktiviteter for 
Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed i 2022. Analyseaktiviteterne er 
struktureret i en række hovedtemaer, som hver indeholder flere forskellige analyse-
elementer. 

Analyseaktiviteter 

Enhedens analyseaktiviteter vil i 2022 primært være centreret omkring tre hovedte-
maer. De tre hovedtemaer børn og unge, sundhed samt beskæftigelse. I det følgende 
beskrives analyseperspektiverne inden for hver af de tre hovedtemaer. 

Børn og unge 

Indsatsen over for de mindste børn er vigtig, fordi den er med til at forme børnenes 
udvikling og forudsætninger for at få en god skolegang. Derfor vil Benchmarkingenhe-
den i 2022 fortsat have fokus på de resultater, der opnås på dagtilbudsområdet. Der 
stilles særligt skarpt på børns sproglige færdigheder, når de forlader dagtilbuddene. 
Det afdækkes i den forbindelse om der er forskelle i børns sprogfærdigheder på tværs 
af landet, og for at give inspiration og læring undersøges videre, om der er en sam-
menhæng mellem børns sprogfærdigheder, og hvordan man lokalt i kommunerne har 
tilrettelagt sprogarbejdet.  

Det generelle fokus på børns sprogfærdigheder vil desuden bliver suppleret med et 
særskilt analysespor, hvor der fokuseres på sprogfærdighederne blandt indvandrer og 
efterkommere. Denne gruppe af børn må forventes at have særlige udfordringer og 
forudsætninger i forhold til at tilegne sig det danske sprog, og det er derfor relevant at 
afdække, om der på tværs af landet er forskel på, hvor godt kommunerne lykkes med 
sprogarbejdet over for denne gruppe. 
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Herudover vil Benchmarkingenheden i 2022 have fokus på børn og unge, der på for-
skellig vis har særlige udfordringer. En af de grupper, der har nogle særlige problem-
stillinger, er børn med psykiske lidelser. Benchmarkingenheden har i de senere år 
gennemført en række analyser, der på forskellige vis har afdækket udviklingstenden-
serne for børn og unge med psykiske lidelser, herunder forhold omkring børns debut i 
psykiatrien, overgangen fra barn til voksen i psykiatrien mv. Det er samtidigt vigtigt, at 
også børn med psykiske lidelser får mulighed for en god skolegang og uddannelse. I 
2022 vil Benchmarkingenheden derfor følge op på de tidligere analyser ved at sætte 
fokus på hvordan børn med psykiske lidelser klarer sig i forhold til skole og uddannel-
se på tværs af landet. 

Samtidig er der en bredere gruppe af unge, der står på kanten af uddannelsessyste-
met og arbejdsmarkedet; den såkaldte restgruppe eller NEET-gruppe. Det er proble-
matisk for de unge selv, og i en tid hvor der mange steder er brug for flere hænder og 
et øget arbejdsudbud, er det en væsentlig samfundsmæssig problemstilling. Med 
henblik på at skabe grundlag for lokale beslutninger og ungeindsatser, er det vigtigt, at 
kommunerne har et aktuelt billede af situationen i egen kommune. Benchmarkingen-
heden vil derfor i 2022 opdatere en tidligere gennemført analyse af, hvor mange unge 
uden uddannelse eller job, der er i de forskellige kommuner, og hvordan udviklingen 
har været på tværs af kommunerne.   

Sundhed 

I de senere år har der i stigende grad været fokus på at styrke det nære sundhedsvæ-
sen og sikre sammenhæng på tværs af det samlede sundhedsvæsen. På sundheds-
området er der et fælles fokus på, at mere behandling og opfølgning skal løses i pri-
mærsektoren, herunder i praksissektoren og kommunerne. Denne udvikling er i tråd 
med princippet om, at indsatser skal leveres på det laveste, effektive omsorgs- og 
omkostningsniveau.  

I 2022 vil Benchmarkingenheden understøtte denne dagsorden ved at sætte fokus på 
forskellige perspektiver af det kommunale og regionale sundhedsområde. For det 
første vil Benchmarkingenheden afdække omfanget af ældre borgeres indlæggelser 
på medicinske afdelinger, herunder variationer på tværs af landet. Herudover gen-
nemføres forventeligt en bredere analyse af udviklingen over tid i sygehusaktiviteten 
for udvalgte patientgrupper – også her vil det blive afdækket, om der er markante for-
skelle på tværs af landet.  

Som et yderligere analysespor vil der desuden blive sat fokus på den sygeplejefaglige 
kapacitet i de forskellige kommuner på tværs af landet. Der vil i den forbindelse også 
være fokus på hvilke sundhedsindsatser, der løftes i kommunerne, og i hvilket omfang 
sygeplejesker overdrager sundhedsopgaver til SOSU-personale. Endelig vil Bench-
markingenheden opdatere en tidligere analyse om almen praksis’ rolle i forhold til 
kronikere med henblik på at give et aktuelt billede af situationen.  

Det er imidlertid ikke kun på det somatiske område, at det er relevant og væsentligt at 
se på tværs af sektorer. På det psykiatriske område kan forløbene strække sig over 
flere år og involvere en lang række instanser på tværs af sektorer og tilbud, hvilket 
understreger behovet for at sikre sammenhængende forløb, herunder på tværs af 
behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien. Benchmarkingenheden vil derfor i 2022 
sætte fokus på disse ”overlap” mellem sektorer for voksne med psykiske lidelser. Der 
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ses i den forbindelse også på forskelle på tværs af landet med henblik på at under-
støtte det lokale arbejde med at skabe sammenhæng i indsatserne. 

Beskæftigelse 

I Danmark er der aktuelt lav ledighed og på en række områder opleves en mangel på 
arbejdskraft. Som nævnt tidligere vil Benchmarkingenheden sætte fokus på de unge, 
der står uden uddannelse eller beskæftigelse. Men med henblik på at sikre den for-
nødne arbejdskraft til de danske virksomheder og den offentlige sektor er det også 
relevant at sætte fokus på beskæftigelse blandt seniorer.  

Benchmarkingenheden vil derfor i 2022 gennemføre analyseaktiviteter, der undersø-
ger hvor godt man lykkes med at få ledige seniorer i beskæftigelse, og om der er for-
skelle i dette på tværs af landet. Det kan videre være relevant at afdække forskelle på 
tværs af brancher, ligesom det kan være relevant at undersøge eventuelle branche-
skift i forbindelse med at få ledige seniorer i beskæftigelse igen. Tilsammen kan det 
give styrket viden til brug for den lokale indsats overfor ledige seniorer. 

Helt overordnet kan det betragtes som en succes hver gang en borger uden job kom-
mer i beskæftigelse. For den enkelte borger og for samfundet som helhed kan det 
imidlertid være uhensigtsmæssigt, hvis der er tale om korte ansættelser, hvor borge-
ren relativt hurtigt vender tilbage til at modtage en offentlig ydelse. I sidste ende må 
det handle om, at borgerne kommer i varig beskæftigelse. Benchmarkingenheden vil 
derfor så vidt muligt undersøge, hvor godt man lykkes med at sikre, at borgerne kom-
mer i varig beskæftigelse, og om der er variationer heri på tværs af landet. 

Øvrige analyseaktiviteter 

Benchmarkingenheden vil også i 2022 opdatere analysen af kommunernes udgifter til 
administration og ledelse. Med analysen får kommunerne et aktuelt billede af egne 
administrationsudgifterne fordelt på forskellige administrationstyper. Denne analyse er 
en tilbagevendende analyseaktivitet hvert år, så det sikres at kommunerne kontinuer-
ligt har det mest opdaterede billede af administrationsudgifterne.   

Følg med i analyseaktiviteter 

Afslutningsvist kan det nævnes, at man altid kan finde en aktuel oversigt over og be-
skrivelse af de konkrete analyser, som enheden er i gang med, på enhedens hjemme-
side www.benchmark.dk. Enheden opdaterer løbende oversigten og beskrivelsen af 
kommende analyser. 


