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9.9 Eksempel på beregning af omkostninger 

I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, 
der er knyttet til pasningen af børnene i en vuggestue i en integreret daginstitu-
tion. I eksemplet redegøres indledningsvis for de generelle forudsætninger for 
eksemplet, samt de overordnede omkostningselementer i beregningen. De en-
kelte elementer i beregningen er herefter vist i det generelle hjælpeskema for 
omkostningskalkulationer samt uddybet i appendiks A-D.  

9.9.1. Generelle forudsætninger 

Der ønskes opgjort de samlede omkostninger knyttet til at passe børnene i en 
specifik vuggestue i kommunen. Således skal der opgøres omkostningerne 
knyttet til såvel selve driften af vuggestuen samt andele af de fælles funktioner, 
der har tilknytning til vuggestuen, herunder andele af udgifterne til den centrale 
administration af børnepasningsområdet. 

Vuggestuen ligger i en integreret institution, der består af såvel en vuggestuedel 
som en børnehavedel. I institutionen er der ansat personale, som alene er knyt-
tet til vuggestuedelen og personale, der alene er knyttet til børnehavedelen. 
Derudover har vuggestuedelen sit eget budget til brug for indkøb af diverse 
materialer, udstyr, tjenesteydelser m.v. Der er derudover ansat en leder, som 
har ansvaret for hele institutionen. Endvidere er der en række øvrige fællesud-
gifter mellem vuggestuedelen og børnehavedelen – eksempelvis udgifter til 
rengøring, vedligeholdelse, el, vand, varme m.v. 

Der i den centrale forvaltning er ansat en række personer, der alene beskæftiger 
sig med den centrale administration og koordinering af kommunens daginstitu-
tionsområde. Disse personer er fysisk placeret på kommunens rådhus. 

Derudover er der i kommunen en Børne- og ungeforvaltning, hvortil der er 
knyttet en forvaltningsdirektør og et sekretariat. Direktøren og sekretariatet er 
fysisk placeret på rådhuset og arbejder med en række opgaver vedrørende bør-
ne- og ungeområdet – således udgør daginstitutionsområdet alene en andel af 
direktørens og sekretariatets arbejde. 

Det skal understreges, at nedenstående opgørelse af omkostningerne ikke dæk-
ker alle typer omkostninger, der kan indgå i en omkostningskalkulation, men 
alene udgør et eksempel på en omkostningsberegning. 

De samlede direkte og indirekte omkostninger kan i eksemplet opgøres som 
vist nedenfor. De angivne omkostninger er opgjort på baggrund af det generelle 
skema til opgørelsen af de samlede omkostninger. I bilag A-D er der nærmere 
redegjort for de i skemaet angivne beregninger. 
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9.9.2. Overordnede elementer i omkostningskalkulationen 

Direkte omkostninger  
Løn (se appendiks A)……………………………………… 2.259.575 
Materialer (legetøj, fødevarer, bleer m.v.)……………….. 238.000 
Specielt anskaffet udstyr (kryber, barnevogn m.v.)…….. 26.000 
Befordring (transport i forbindelse med udflugter m.v.)… 5.000 
Tjenesteydelser (billetter m.v.)……………………………. 7.000 
Direkte omkostninger i alt 2.535.575 

 

Indirekte omkostninger  

Andele af fællesomkostninger fra den integrerede institution (se 
appendiks B)………………………………………. 

 
311.624 

Andele af fællesomkostninger fra den centrale administration 
(se appendiks C)………………………………….. 

 
219.262 

Omkostninger til kapitalapparat vedrørende den integrerede 
institution (se appendiks D)…………………………. 

 
353.407 

Andel af omkostninger til kapitalapparat vedrørende den cen-
trale administration (se appendiks D)………………… 

 
25.358 

Indirekte omkostninger i alt 909.651 
 

Samlede omkostninger  

Direkte omkostninger……………………………………….. 2.535.575 
Indirekte omkostninger……………………………………… 909.651 
Samlede omkostninger 3.445.226 
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9.9.3. Eksempel på omkostningsberegning ved anvendelse af hjæ-
peskema. 

Direkte omkostninger I årets bud-
get/regnskab 

I andet bud-
get-
/regnskabsår 

I alt 

Omkostninger, der jf. kommunens budgetter og 
regnskaber kan henføres direkte til den pågæl-
dende opgave 

   

Lønninger (se appendiks A) 2.259.575  2.259.575 

Befordring 5.000  5.000 

Materialer 238.000  238.000 

Specielt anskaffet apparatur og maskinel 26.000  26.000 

Tjenesteydelser 7.000  7.000 

Reparation- og vedligeholdelsesudgifter    

Husleje     

El    

Varme    

Vand    

Forsikringer    

Øvrige direkte omkostninger    

Samlede direkte omkostninger 2.535.575  2.535.575 
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Indirekte omkostninger I årets bud-
get/regnskab 

I andet bud-
get-

/regnskabsår

Uden for 
budget-

tet/regnskabet 

I alt 

Andel af fællesudgifter for 
enheden hvorunder opgaven 
udføres (se appendiks B) 

    

Samlede fællesomkostninger (a) 535.500 57.525  593.025 

Samlede timeforbrug/antal medar-
bejdere/lønsum/andet (b) 

4.300.000 4.300.000  - 

Antal ti-
mer/medarbejdere/lønsum/andet 

som indgår i produktionen af den 
pågældende opgave (c) 

2.259.575 2.259.575  - 

Samlet andel af fællesudgifter for 
enheden hvorunder opgaven 
udføres ((c/b)*a) 

281.396 30.228  311.624 

     

Andel af fællesudgifter uden 
for enheden hvorunder opga-
ven udføres (se appendiks C) 

    

Samlede fællsomkostninger (a) 1.842.168 86.044  1.928.212 

Samlede timeforbrug/antal medar-
bejdere/lønsum/andet (b) 

21.500.000 21.500.000  - 

Antal ti-
mer/medarbejdere/lønsum/andet 

som indgår i produktionen af den 
pågældende opgave (c) 

2.444.821 2.444.821  - 

Samlet andel af fællesudgifter 
uden for enheden hvorunder 
opgaven udføres ((c/b)*a) 

209.478 9.784  219.262 
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Omkostninger knyttet til kapi-
talapparatet (se appendiks D) 

    

Afskrivninger på bygninger, maski-
ner, inventar m.v. for enheden, 

hvorunder opgaven udføres 

 168.571  168.571 

Forrentning af anlægskapital byg-
ninger, maskiner, inventar m.v. for 
enheden, hvorunder opgaven udfø-

res 

  184.836 184.836 

Forrentning af driftskapital, for 
enheden, hvorunder opgaven udfø-
res 

  0 0 

     

Afskrivninger på bygninger, maski-
ner, inventar m.v., der delvist indgår 
i produktionen af produktet 

 10.511  10.511 

Forrentning af anlægskapital byg-
ninger, maskiner, inventar m.v., der 
delvist indgår produktionen af 
produktet 

  14.847 14.847 

Forrentning af driftskapital, der 
indgår direkte i produktionen af 
produktet 

  0 0 

Samlede omkostninger knyttet til 
kapitalapparatet 

 179.082 199.683 378.765 

     

Samlede indirekte omkostnin-
ger 

490.874 219.094 199.683 909.651 
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Appendiks A Beregning af lønomkostninger 

Nedenfor er angivet eksempel på beregning af de årlige lønomkostninger for 
personalet ansat i vuggestuedelen af en integreret daginstitution. Der er i vug-
gestuedelen ansat 6 fuldtids pædagoger, 3 fuldtids pædagogmedhjælpere og en 
deltids køkkenmedhjælper. Derudover tildeles vuggestuedelen årligt 400 vikar-
timer. 

Det bemærkes, at de arbejdsbestemte tillæg for det fastsansatte personale anta-
ges at kunne opgøres som svarende til 3 pct. af lønnen. 

Lønomkostninger vedrørende pædagoger, pædagogmedhjæl-
pere og køkkenpersonale 

Løn (6*220.000 + 3*195.000 + 130.000) 2.035.000 
Arbejdsbestemte tillæg (antages her at udgøre 3 pct. af lønnen) 61.050 
ATP 12.300 
AER 15.375 
Pensionsbidrag 83.000 
Arbejdsskadeforsikring 8.000 
  
Lønomkostninger i alt 2.214.725 
 

Lønomkostninger vedrørende vikarer 

Løn (400 timer a 98,00 kr.) 39.200 
Feriegodtgørelse (her 12,5 pct. af løn og tillæg) 4.900 
ATP 260 
AER 320 
Arbejdsskadeforsikring 170 
  
Lønomkostninger i alt 44.850 
 

Samlede lønomkostninger 

Lønomkostninger vedrørende fastansat personale 2.214.725 
Lønomkostninger vedrørende vikarer 44.850 
  
Samlede lønomkostninger 2.259.575 
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Appendiks B Andele af fællesomkostninger fra den integrerede 
institution 
Vuggestuen ligger i en integreret institution bestående af såvel en vuggestuedel 
som en børnehavedel. I institution er der en række fællesomkostninger mellem 
vuggestuedelen og børnehavedelen. Fællesomkostningerne vedrører lederen, 
kontorudgifter, rengøring, legeplads, reparations- og vedligeholdelsesudgifter, 
el, varme, vand, forsikringer m.v. Samtlige omkostninger hertil fremgår af in-
stitutionens budget. 

Lederen er tjenestemandsansat, hvorfor der indregnes omkostninger til lederens 
fremtidige tjenestemandspensioner. Omkostningerne hertil antages i dette ek-
sempel at kunne opgøres til svarende til 19,5 pct. af lederens løn. Omkostnin-
gen hertil indgår ikke i årets budget. 

Med hensyn til opdelingen af omkostningerne mellem henholdsvis vuggestue-
delen og børnehavedelen antages det her for værende retvisende at benytte en 
fordelingsnøgle baseret på lønomkostningerne. Lønnen til den samlede perso-
nalegruppe – ekskl. løn til lederen – på vuggestue- og børnehavedelen udgør 
4.300.000 kr. Vuggestuedelens lønomkostninger udgør 2.259.575 kr., jf. ap-
pendiks A. Vuggestuens andel af fællesudgifterne fra den integrerede instituti-
on opgøres således til 2.259.575/4.300.000. 

Fællesomkostninger mellem vuggestue- og børnehavedelen 

Løn til leder (samtlige lønbidrag der fremgår af årets budget) 295.000 
Kontorudgifter 23.000 
Rengøring 135.000 
Legeplads 26.000 
Reparations- og vedligeholdelsesudgifter 24.000 
El 9.000 
Varme 12.000 
Vand  5.000 
Forsikring 6.500 
  
Fællesomkostninger i årets budget 535.500 
  
  
Tjenestemandspension til lederen (udgør her 19,5 pct. af lønnen) 57.525 
  
Fællesomkostninger i andet budgetår 57.525 
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Appendiks C Andele af fællesomkostninger fra den centrale 
administration 
Nedenfor er angivet et eksempel på opgørelsen af omkostningsandelen fra den 
centrale administration. 

Der er i kommunen ansat 3 fuldtidsmedarbejdere og en deltidsansat, der er 
direkte knyttet til den centrale administration af driften af daginstitutionsområ-
det. Medarbejderne er ansat i et kontor, der alene beskæftiger sig med opgaver 
vedrørende driften af daginstitutionsområdet. Medarbejderne udfører ikke 
myndighedsopgaver. Det bemærkes, at samtlige lønbidrag skal indregnes. Den 
ene medarbejder (lederen) er tjenestemandsansat. Omkostningerne til tjeneste-
mandspensionen antages, at kunne opgøres til 19,5 pct. af lederens løn. 

I tilknytning til lønudgifterne til medarbejderne, som er direkte knyttet til den 
centrale administration af daginstitutionsområdet, skal der indregnes øvrige 
driftsomkostninger til husleje, kontorhold, rengøring, materialeindkøb m.v. De 
øvrige driftsomkostninger antages i eksemplet generelt at kunne opgøres til at 
udgøre 17 pct. af lønomkostninger for medarbejdere ansat i den centrale admi-
nistration. Det bemærkes, at det her forudsættes, at kommunen selv ejer sine 
administrationsbygninger, hvorfor der ikke her indregnes omkostninger til hus-
leje. Omkostninger til afskrivning på administrationsbygningerne indgår imid-
lertid som en del af omkostningerne knyttet til kapitalapparatet. 

Fællesomkostninger til den centrale administration, omkostninger der er 
direkte knyttet til daginstitutionsområdet 

Lønomkostninger til 2½ medarbejder á 340.000 kr. 850.000 
Lønomkostninger til 1 medarbejder (lederen) á 370.000 kr. 370.000 
Øvrige driftsomkostninger (0,17*(1,195*370.000 + 850.000)) 219.666 
Samlede omkostninger i årets budget 1.439.666 
  
Tjenestemandspension til lederen (19,5 pct. af lønnen) 72.150 
  
Samlede omkostninger i alt 1.511.816 
 

Den centrale administration af driften af daginstitutioner udgør en del af Børne- 
og ungeforvaltningen. Lønudgiften til direktøren og sekretariatet vedrørende 
Børne- og ungeforvaltningen kan opgøres til 2.100.000 kr. Heraf udgør lønud-
giften til direktøren 475.000 – direktøren er tjenestemandsansat. Omkostnin-
gerne til tjenestemandspensionen antages at kunne opgøres til 19,5 pct. af di-
rektørens løn. Det antages derudover – med udgangspunkt i en vurdering af 
medarbejdernes andel af tidsforbrug som vedrører daginstitutionsområdet – at 
hele daginstitutionsområdet andrager ca. 15 pct. af de samlede lønudgifter ved-
rørende Børne- og ungeforvaltningens direktør og sekretariat. 

I tilknytning til lønudgifterne til Børne- og ungeforvaltningens direktør og se-
kretariat, skal der indregnes øvrige driftsomkostninger til husleje, kontorhold, 
rengøring, materialeindkøb m.v. De øvrige driftsomkostninger vedrørende di-
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rektøren og sekretariatet udgør 17 pct. af lønomkostninger for medarbejderne i 
Børne- og ungeforvaltningen, jf. ovenfor. Det bemærkes, at det her forudsættes, 
at kommunen selv ejer sine administrationsbygninger, hvorfor der ikke her 
indregnes omkostninger til husleje. Daginstitutionsområdet opgøres i eksemplet 
til at andrage ca. 15 pct. af de samlede øvrige driftsomkostninger vedrørende 
Børne- og ungeforvaltningens direktør og sekretariat. 

Endvidere indregnes omkostninger fra kommunens løn- og personaleafdeling. 
Det kan opgøres, at kommunens lønudgifter vedrørende kommunens løn- og 
personaleafdeling udgør ca. 1.500 kr. pr. fuldtidsmedarbejder i kommunen. De 
øvrige driftsudgifter til kontorhold, rengøring, materialeindkøb m.v. vedrørende 
løn- og personaleafdelingen udgør 17 pct. af lønomkostningerne, jf. ovenfor. 
Der er i alt 120 fuldtidsansatte der er beskæftiget med kommunens daginstituti-
oner.  

 

Fællesomkostninger til den centrale administration, omkostninger vedrø-
rende den centrale Børne- og ungeforvaltning 

Lønomkostninger (475.000 + 1.625.000) 2.100.000 
Øvrige driftsomkostninger (0,17*(1,195*475.000 + 1.625.00)) 372.746 
Løn- og personaleafdelingen (120*1.500) 180.000 
Øvrige driftsomkostninger til løn- og personaleafdelingen (0,17*180.000) 30.600 
Samlede fællesomkostninger indirekte knyttet til daginstitutionsområdet 2.683.346 
Daginstitutionsområdets andel af fællesomkostningerne (15 pct.) 402.502 
  
Tjenestemandspension til lederen (0,195*475.000) 92.625 
Daginstitutionsområdets andel af tjenestemandspension (15 pct.) 13.894 
  
Daginstitutionsområdets samlede andel af den centrale forvaltnings omkost-
ninger 

 
416.396 

 

Daginstitutionsområdet andel af fællesomkostninger til den centrale administra-
tion kan på den baggrund opgøres som vist i nedenstående skema. Det antages 
her for værende retvisende at fordele fællesomkostninger til vuggestuen ved at 
benytte en fordelingsnøgle baseret på lønomkostninger. De samlede lønom-
kostninger inkl. omkostninger til tjenestemandspensioner vedrørende de ansatte 
på de enkelte daginstitutioner udgør 21.500.000 kr. Lønomkostninger for vug-
gestuedele i den integrerede institution opgøres som summen af den samlede 
løn til de ansatte i vuggestuedelen (2.259.575 kr.) og en andel af lederens løn 
(295.000*1,195*(2.259.575/4.300.000), svarende til 2.444.821 kr.  
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Fællesomkostninger til den centrale administration, i alt 

Fællesomkostninger direkte knyttet til daginstitutionsområde, i årets budget 1.439.666 
Fællesomkostninger knyttet til den centrale forvaltning, i årets budget 402.502 
  
Samlede fællesomkostninger vedrørende den centrale administration, i årets 
budget 

 
1.842.168 

  
Fælesomkostninger direkte knyttet til daginstitutionsområde, i andet budget-
år 

 
72.150 

Fællesomkostninger knyttet til den centrale forvaltning, i andet budgetår 13.894 
  
Samlede fællesomkostninger vedrørende den centrale administration, i andet 
budget 

 
86.044 
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Appendiks D Opgørelse af kapitaludgifter 
Ved opgørelsen af omkostninger knyttet til kapitalapparatet skal det bemærkes, 
at der i det opstillede eksempel indgår kapitalomkostninger til både kapitalap-
parat vedrørende selve vuggestuedelen i den integrerede institution og kapital-
apparat vedrørende den centrale administration af daginstitutionsområdet. Af-
skrivninger foretages med udgangspunkt i den historiske kostpris og den lineæ-
re afskrivningsmetode, jf. i øvrigt kapitel 8. Det skal derudover bemærkes, at 
der i dette eksempel ikke er fundet grundlag for at indregne omkostninger til 
forrentning af driftskapital. 

Ved opgørelsen af omkostninger knyttet til kapitalapparatet skal det særligt 
bemærkes, at der med den obligatoriske udarbejdelse af et anlægskartotek i 
løbet af 2003 tilvejebringes et grundlag for opgørelsen af omkostningerne knyt-
tet til kapitalapparat. Regler for udarbejdelsen af anlægskartoteket er beskrevet 
i kapitel 8. Det vil på baggrund heraf være muligt at opgøre årets afskrivninger 
samt den bogførte værdi, hvoraf der kan beregnes forrentning. 

For så vidt angår vuggestuedelen i den integrerede institution er anskaffelses-
værdien af hele institutionen fastsat til 9 mio. kr. Bygningen er 10 år gammel 
og anslås til at have en samlet levetid på 30 år. De årlige afskrivninger udgør 
således 300.000 kr. og den bogførte værdi kan opgøres til 6,0 mio. kr. Som 
rentefod benyttes den gennemsnitlige effektive 10-årige statsobligationsrente 
som opgjort af Danmarks Nationalbank. Renten er her på 5,65 pct. For så vidt 
angår fordelingen af kapitalomkostningerne mellem vuggestuedelen og børne-
havedelen benyttes vuggestuedelens areal i forhold til børnehavedelen. Institu-
tionen er på i alt 280 m2. Heraf udgør vuggestuedelen 140 m2, børnehavedelen 
125 m2 og kontorlokale 15 m2. Arealet af kontorlokalerne fordeles på hen-
holdsvis vuggestuedelen og børnehavedelen med samme fordelingsnøgle som 
anvendt ved fordelingen af lederens løn, dvs. 2.259.575/4.300.000. På den bag-
grund kan i alt 148 m2 henføres til vuggestuedelen. 

Der er derudover i vuggestuedelen opført et nyere køkken til en anskaffelses-
værdi på 150.000 kr. Køkkenet er 5 år gammelt og har en anslået levetid på 15 
år. De årlige afskrivninger er 10.000 kr. og den bogførte værdi kan opgøres til 
100.000 kr. Forrentningssatsen er fastsat til 5,65 pct. 

Omkostninger til kapitalapparatet vedrørende vuggestuen 

Afskrivning vedrørende institutionen (300.000*148/280) 158.571 
Afskrivning vedrørende køkken  10.000 
Samlede afskrivning vedrørende vuggestuen 168.571 
  
Forrentning vedrørende institutionen (6.000.000*0,0565*148/280) 179.186 
Forrentning vedrørende køkken (0,0565*100.000) 5.650 
Samlede forrentning vedrørende vuggestuen 184.836 
  
Samlede kapitalomkostninger vedrørende vuggestuen 353.407 
For så vidt angår kapitalomkostningerne til den centrale administration af dag-
institutionsområdet skal det bemærkes, at samtlige medarbejdere vedrørende  
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den centrale administration af daginstitutionsområdet er fysisk placeret på 
kommunens rådhus. Anskaffelsesværdien på rådhuset er fastsat til 90 mio. kr. 
Rådhuset er 25 år gammelt og har en anslået levetid på 50 år. De årlige afskriv-
ninger udgør således 1,8 mio. kr. og den bogførte værdi er 45 mio. kr.  Som 
rentefod benyttes den gennemsnitlige effektive 10-årige statsobligationsrente 
som opgjort af Danmarks Nationalbank. Renten er her på 5,65 pct. 

For så vidt angår fordelingen af kapitalomkostninger benyttes her arealforde-
ling. Rådhuset er samlet 950 m2. Heraf benyttes 175 m2 til fælles faciliteter, 
herunder kantine, løn- og personaleafdeling, toiletter m.v. På den baggrund 
fordeles kapitaludgifterne ud fra en et samlet areal svarende til 775 m2. 

Personer ansat i den centrale administration af daginstitutionsområdet benytter 
32 m2 til kontorer. Der skal på den baggrund indregnes en andel af kapitalud-
gifterne vedrørende daginstitutionsområdet svarende til 32/775.  

Børne- og ungeforvaltningens sekretariat og leder råder over 52 m2. Som tidli-
gere nævnt er det opgjort, at Børne- og ungeforvaltningens ledelse og sekretari-
at bruger ca. 15 pct. af arbejdstiden vedrørende daginstitutionsområdet. På den 
baggrund skal der yderligere indregnes en andel af kapitaludgifterne til dagin-
stitutionsområdet svarende til 0,15*52/775. 

Ved fordelingen af daginstitutionsområdets andel af kapitaludgifter vedrørende 
den centrale administration benyttes her samme fordelingsnøgle som angivet i 
bilag C – dvs. vuggestuens lønandel i forhold til den samlede lønsum for dagin-
stitutionerne, svarende til en andel på 2.444.821/21.500.000. 

Daginstitutionsområdets omkostninger til kapitalapparatet vedrørende 
den centrale administration alene knyttet til daginstitutionsområdet 

Afskrivning på rådhus (1.800.000*32/775) 74.323 
Forrentning vedrørende rådhus (45.000.000*0,0565*32/775) 104.981 
Kapitalomkostning vedrørende den centrale administration direkte knyttet til 
daginstitutionsområdet 

 
179.304 

 

Daginstitutionsområdets omkostninger til kapitalapparatet vedrørende 
den centrale Børne- og ungeforvaltning 

Afskrivning på rådhus (1.800.000*0,15*52/775) 18.116 
Forrentning vedrørende rådhus (45.000.000*0,0565*0,15*52/775) 25.589 
Kapitalomkostning vedrørende den centrale Børne- og ungeforvaltning 43.705 
 

Vuggestuedelens omkostninger til kapitalapparatet vedrørende den cen-
trale administration 

Afskrivning (2.444.821/21.500.000*(74.323 + 18.116)) 10.511 
Forrentning (2.444.821/21.500.000*(104.981 + 25.589)) 14.847 
Vuggestuedelens andel af kapitalomkostninger vedrørende den centrale ad-
ministration 

25.358 

 


