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9.4 Indholdet af omkostningskalkulationen 

I omkostningskalkulen medregnes alle omkostninger for den nærmere afgræn-
sede aktivitet. En række omkostninger kan umiddelbart henføres til produktio-
nen af den pågældende aktivitet – f.eks. løn, materialer m.v. Der kan imidlertid 
være behov for at indregne omkostninger, der ikke direkte knytter sig til pro-
duktionen af den pågældende aktivitet. Det kan være omkostninger, der i bud-
gettet er opført under kommunens centralforvaltning – f.eks. til lønadministra-
tion – samt omkostninger til forrentning og afskrivning af kapital. Derudover 
kan der – afhængig af afgrænsning og formål med omkostningskalkulationen – 
være behov for at opgøre eventuelle følgeomkostninger forbundet ved en akti-
vitet. For opgørelsen af følgeomkostninger henvises til afsnit 9.6. 

Omkostninger, der er forbundet med en given ydelse, kan som udgangspunkt 
opdeles i følgende to kategorier: 

• Direkte omkostninger 
• Indirekte omkostninger 
 

Det skal bemærkes, at der ikke er nogen entydig afgrænsning mellem direkte 
og indirekte omkostninger. Den samme omkostning kan f.eks. i nogle kommu-
ner figurere som en direkte omkostning, mens den i andre kommuner kan være 
en indirekte omkostning – alt afhængig af, hvordan den enkelte kommune har 
indrettet sin virksomhed. Såfremt den pågældende aktivitet er organiseret med 
en selvstændig administration vil omkostningerne hertil indgå i kalkulationen 
som direkte omkostninger. Er der derimod tale om en fælles administration, 
hvor den pågældende aktivitet administreres af en enhed, der administrerer 
flere aktiviteter, vil omkostningerne til administration indgå som indirekte om-
kostninger. 

9.4.1. Direkte omkostninger 

De omkostninger, der kan relateres direkte til en given aktivitet, kaldes direkte 
omkostninger. For de direkte omkostninger gælder typisk, at der er et tidsmæs-
sigt sammenfald mellem de udgifter, der direkte kan henføres til aktiviteten og 
den tilsvarende omkostning. Dette gælder typisk for f.eks. løn og tjenesteydel-
ser. 

Nogle anskaffelser forbruges imidlertid ikke altid samtidig med, at udgiften 
dertil afholdes. Omkostninger hertil fremgår således ikke af årets budget. Dette 
kan gælde ved f.eks. køb af materialer, der lægges på lager. Det er afgørende, at 
alene omkostningerne til de forbrugte ressourcer, der direkte indgår i produkti-
onen, indregnes som en direkte omkostning. 
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Eksempler på direkte omkostninger er  

• løn (samtlige lønandele, herunder pensionsbidrag og feriepenge) 
• overarbejde/merarbejde 
• tjenesterejser og befordring 
• køb af materialer og specielt anskaffet apparatur (apparatur der forbru-

ges over mere end ét år og som overstiger bagatelgrænsen på 100.000 
kr. eller den af kommunen fastsatte bagatelgrænse i intervallet 50.000 - 
100.000 kr., jf. kapitel 8, indregnes som kapitalomkostning)  

• fremmede tjenesteydelser 
• reparation- og vedligeholdelsesudgifter 
• husleje 
• el, varme, vand 
• forsikringer 
 

9.4.2. Indirekte omkostninger 

De indirekte omkostninger er omkostninger, der ikke direkte kan henføres til 
den pågældende aktivitet. De indirekte omkostninger består af en række for-
skellige typer af omkostninger. For det første indgår en række indirekte om-
kostninger, som optræder som en udgift et andet sted i kommunens budget – 
her er typisk tale om fællesudgifter til eksempelvis lokaler, administration m.v. 
Derudover skal der tages højde for en række omkostninger, der ikke nødven-
digvis fremgår af årets budget – f.eks. omkostninger til afskrivninger på byg-
ninger. Endelig skal der indregnes omkostninger, der i det hele taget ikke frem-
går af budgettet – f.eks. forrentning af drifts- og anlægskapital. 

Det skal derudover bemærkes, at der ved opgørelse af de indirekte omkostnin-
ger endvidere skal tages højde for eventuelle følgeomkostninger forbundet med 
en given aktivitet – f.eks. lediggjorte bygninger, der forventes ubenyttede i en 
periode samt ventepenge til tjenestemænd. For opgørelsen af følgeomkostnin-
ger henvises til afsnit 9.6 

Eksempler på indirekte omkostninger er følgende: 

• lokaleudgifter (husleje, varme, vand, el, rengøring, vedligeholdelse 
m.v.) 

• kontorudgifter (telefon, porto, kontorartikler m.v) 
• indirekte lønomkosntinger (kantinetilskud, efteruddannelse) 
• edb-udgifter 
• udgifter til ledelse, administration m.v. 
• forsikringer 
• udviklingsomkostninger 
• beregnede tjenestemandspensioner 
• beregnede omkostninger til lovpligtige forsikringer 
• beregnede skadesomkosntinger (selvforsikring) 
• forrentning af driftskapital 
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• forrentning af anlægskapital 
• afskrivning af anlægsaktiver 

 

På grund af de indirekte omkostningers ofte udelelige karakter, må de typisk 
fordeles efter en fordelingsnøgle. Det væsentlige ved valget af fordelingsnøgler 
er, at der opnås en realistisk opgørelse af de omkostninger, der medgår ved 
produktionen af den pågældende aktivitet, f.eks. ved opgørelsen af tidsforbrug. 
En anden fordelingsnøgle er lønandele, hvor den enkelte aktivitets andel af 
fællesudgifter fastsættes udfra, hvor stor en andel lønudgiften til aktiviteten 
udgør i forhold til områdets samlede lønudgift. Alternativt kan f.eks. antal an-
satte, areal eller lokaleudgifter anvendes som fordelingsnøgle. 

9.4.3 Den tidsmæssige placering af udgifter 

Den tidsmæssige placering af udgifter set i forhold til forbruget af produktions-
faktorer kan opdeles på følgende måde: 

• udgifter, som afholdes i ét år, og hvor forbruget sker i samme år – 
f.eks. løn og vareindkøb 

• udgifter, som afholdes i ét år, men hvor forbruget sker i et tidligere år 
eller i et senere år – f.eks. materialer indkøbt til lager, som først forbru-
ges i et senere år, opførelse og anskaffelse af bygninger samt tjeneste-
mandspensioner. 

 
Som det fremgår, vil der i nogle tilfælde være forskel på den tidsmæssige pla-
cering af omkostninger og udgifter. Det skyldes som tidligere nævnt, at hele 
ressourceforbruget ved produktionen af en given aktivitet ikke nødvendigvis 
finder sted det år, hvor udgiften afholdes. 

Det skal derudover bemærkes, at der i omkostningskalkulationen bør tages 
højde for en række omkostninger, der ikke på noget tidspunkt indgår i kommu-
nens budget/regnskab. Det gælder eksempelvis omkostninger til forrentning af 
bunden kapital samt omkostninger for selv-forsikrede kommuner svarende til, 
hvad kommunen skulle have betalt i præmie, såfremt den var forsikret – ek-
sempelvis igennem en intern forsikringsordning. 

De omkostningsbegreber, der indgår i den samlede omkostningskalkulation, 
kan således opgøres som følgende: 
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  Direkte omkostninger, der er en udgift i kommunens budget i samme år 
 
+ Direkte omkostninger, der er en udgift i kommunens budget i et andet år 
 
+ Indirekte omkostninger, der er en udgift i kommunens budget samme år 
 
+ Indirekte omkostninger, der er en udgift i kommunens budget i et andet år 
 
+ Indirekte omkostninger, der ikke figurer i kommunens budget 
 
= Samlede omkostninger 

 


