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Baggrund og analysegrundlag

Baggrund for ekstern gennemgang af Sprogcenter Nordsjælland

Sprogcenter Nordsjælland har gennem de seneste år oplevet en 
markant stigning i aktiviteten, hvilket har haft stor betydning for 
sprogcentrets faglige og økonomiske grundlag.

En rapport fra Kora i 2016 har desuden konkluderet, at Sprogcenter 
Nordsjællands takstniveau i perioden 2008 - 2013 ligger mellem 5 og 14 
procent over landsgennemsnittet, hvilket placerer sprogcenteret i den 4. 
dyreste kategori af sprogcentre, ud af 5 mulige.

Sprogcenter Nordsjælland har over en længere årrække haft overskud, 
og har derfor tilbagebetalt relativt store beløb til samarbejds-
kommunerne. Sprogcenteret har derfor nedsat taksterne for 2015 og 
2016, og har i 2016 revideret takstberegningsmodellen med henblik på 
at få mere retvisende takster fra og med 2017. Der er dog stadig 
usikkerhed blandt samarbejdskommunerne om hvorvidt takstgrundlaget 
er retvisende, og om taksterne har det rette niveau.

Sprogcenter Nordsjælland står samtidig overfor en kommende 
danskuddannelsesreform, som vil ændre sprogcenterets 
finansieringsmæssige grundlag. Sammenholdt med en generelt stigende 
tendens til konkurrenceudsættelse i sektoren, stiller det store krav til 
sprogcenterets prissætning og økonomiske styring. 

Sektoren er desuden kendetegnet ved, at efterspørgslen er meget 
volatil, og at der kan ske store udsving over kort tid. Det stigende 
aktivitetsniveau i 2015 og 2016 som følge af den øgede flygtningestrøm 
er et eksempel herpå. Dette grundvilkår stiller store krav til 
sprogcenterets evne til løbende at tilpasse kapacitets- og 
aktivitetsniveauet til den forventede efterspørgsel.

Analysegrundlag

På denne baggrund har Jobcenter Hillerød og Sprogcenter Nordsjælland 
igangsat en ekstern gennemgang af sprogcenterets takstberegning, 
omkostningsniveau og økonomistyring. Dette har til formål at 
understøtte en fortsat effektiv drift af Sprogcenter Nordsjælland, en 
sikker økonomisk styring, samt en solid og transparent 
takstberegningsmodel. Deloitte har gennemført den eksterne 
gennemgang i maj og juni 2017.

Analysen baserer sig på en gennemgang af Sprogcenter Nordsjællands 
ydelser, økonomi og aktivitetsniveau for 2015 og 2016, samt en 
gennemgang af sprogcenterets nyudviklede takstberegningsmodel. 

Derudover er analysen baseret på en sammenligning af Sprogcenter 
Nordsjællands omkostningsniveau og underliggende drivere med 
sammenlignelige sprogcentre. Denne del af analysen bygger på 
Deloittes landsdækkende benchmarkdatabase for sprogcentre, som 
indeholder omkostningsdata for 2015.

Endeligt er der i forbindelse med den eksterne gennemgang af 
Sprogcenter Nordsjælland gennemført interview med 7 
samarbejdskommuner, med henblik på at afklare deres krav og 
forventninger til sprogcenterets ydelsessammensætning og prissætning. 
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Konklusioner og anbefalinger
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Konklusioner

Markant vækst i aktiviteter og omsætning

Sprogcenter Nordsjælland har i 2015 og 2016 oplevet en markant vækst 
i aktivitetsniveauet. Kursisttallet steg 50 procent i 2015, og yderligere 
20 procent i 2016. Det er hovedsageligt danskuddannelserne 1-3 der 
står for væksten.

For at kunne følge med efterspørgslen har Sprogcenter Nordsjælland 
haft en kraftig kapacitetsopbygning i 2015 og 2016. Alene i 2016 er der 
de samlede omkostninger steget med 35 procent, og medarbejder-
staben er vokset med 38 procent. Den største relative personaletilvækst 
er sket indenfor de administrative og tekniske funktioner, hvor der er 
tilført 7,3 årsværk, svarende til en stigning på 75 procent.

Som naturlig følge af aktivitetsvæksten, har Sprogcenter Nordsjælland 
haft en markant omsætningsvækst. Fra 2013 til 2016 er omsætningen 
vokset fra 59,7 mio. kr. til 97,2 mio. kr., svarende til en samlet 
omsætningsvækst på 63 procent. Alene fra 2015 til 2016 stiger 
sprogcenterets omsætning med 31 procent, når der korrigeres for 
tilbageført overskud.

I perioden 2013 til 2016 har Sprogcenter Nordsjælland hvert år 
genereret et overskud på mellem 4 og 20 procent af den samlede 
omsætning. Overskuddet i 2016 ligger på 4 procent af omsætningen, 
hvilket er det laveste niveau i perioden, på trods af stigende 
omsætning. Dette skyldes en kombination af faldende takster og 
stigende enhedsomkostninger. Enhedsomkostningerne er således vokset 
med ca. 8 procent fra 2015 til 2016. 

Takstniveauer over landsgennemsnittet

Sprogcenter Nordsjællands takstniveau ligger generelt over 
landsgennemsnittet. I perioden 2008 til 2011 var forskellen i 
takstniveau op til 10 procent, og i perioden 2012 til 2016 ligger 
sprogcenterets takstniveau op til 30 procent over landsgennemsnittet.

I perioden frem til 2011 følger Sprogcenter Nordsjællands takstniveau 
nogenlunde udviklingen på landsplan. Fra 2012 og frem sker der et 
markant fald i takstniveauerne på landsplan, og det er først i 2015 og 
2016 at Sprogcenter Nordsjælland begynder at reducere takstniveauet. 

Hvis Sprogcenter Nordsjællands takstniveauer korrigeres for det 
tilbageførte overskud, reduceres forskellene mellem sprogcenterets 
takstniveau og landsgennemsnittet. I 2016 er der dog stadig en 
markant forskel, på trods af at der korrigeres for overskud. 

Figur 1. Udvikling i takstniveau for Sprogcenter Nordsjælland og 
landsgennemsnit, 2008 – 2017 (2008 = indeks 100)

Kilde: Kora (2016), Deloitte survey 2016 og Sprogcenter Nordsjællands 
priskatalog for 2017. Faste priser (2016-niveau)
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Konklusioner

Ny takstberegningsmodel fra 2017

Frem til og med 2014 har Sprogcenter Nordsjælland fastsat 
takstniveauet ved at prisfremskrive statens vejledende modultakster for 
2009. Som følge heraf, har sprogcenterets takster reelt ikke ændret sig 
fra 2008 til 2014, når der korrigeres for pris- og lønudviklingen. I 2015 
og 2016 blev der foretaget en revidering af takstniveauet, blandt andet 
for at korrigere for tidligere års overskud, og for at tage højde for den 
ændrede finansieringsmekanisme, som introduceredes med 
arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Dette førte til fald i 
takstniveauerne for alle danskuddannelserne.

Fra og med takstberegningen for 2017 er Sprogcenter Nordsjælland 
overgået til en struktureret takstberegningsmodel, der baserer sig på en 
egentlig omkostningsfordelingsmodel, som indarbejder effekterne af 
centrale omkostningsdrivers i beregningen af takstniveauet. Den nye 
takstberegningsmodel er et stort skridt i den rigtige retning, i forhold til 
at styrke transparensen og præcisionen i fastsættelsen af 
modultaksterne, og dermed styrke mulighederne for at kunne gå i 
dialog med samarbejdskommunerne om den rette balance mellem 
takstniveau og serviceniveau. Takstmodellen indeholder dog også en 
række komponenter, som hver i sær modarbejder målsætningerne om 
øget transparens og præcision, som det anbefales at justere på.

Omkostnings- og effektivitetsniveau under landsgennemsnittet

Overordnet set er Sprogcenter Nordsjælland mindre effektivt end et 
gennemsnitligt sprogcenter. Sprogcenterets samlede omkostninger per 
bestået kursist ligger således 13 procent over landsgennemsnittet.

En af de primære årsager er, at Sprogcenter Nordsjælland anvender 
relativt små holdstørrelser, sammenlignet med landsgennemsnittet. 
Ligeledes ligger Sprogcenter Nordsjællands samlede lønomkostninger, 
inklusiv lønomkostninger til ledelse og administration, 8 procent højere 
end landsgennemsnittet.

Effektivitetsniveau (fortsat)

Herudover ligger Sprogcenter Nordsjællands faktiske undervisningsandel 
(forstået som andelen af sproglærernes tid, der anvendes på 
undervisning) markant under den forventede andel, og op til 18 procent 
under landsgennemsnittet.

Til gengæld er Sprogcenter Nordsjælland mere effektivt end 
landsgennemsnittet målt på hvor mange kursistlektioner den enkelte 
kursist skal tilbydes for at kunne bestå et modul, samt målt på 
gennemførelsesgraden blandt kursister.

Kundernes forventninger

Der er blandt samarbejdskommunerne generelt støtte til et 
tværkommunalt samarbejde om danskundervisning til voksne 
udlændinge. Samtidig vurderer kommunerne dog, at Sprogcenter 
Nordsjælland har høje takster, og flere vurderer ikke, at der er 
sammenhæng mellem pris og kvalitet. Der er således behov for at skabe 
en opfattet balance mellem pris og kvalitet, for at opretholde 
opbakningen til et tværkommunalt samarbejde. 

Tilsvarende kan det konkluderes, at der er behov for en styrket dialog 
mellem Sprogcenter Nordsjælland og samarbejdskommunerne om den 
strategiske retning for sprogcenteret, herunder om ydelser, 
serviceniveau og prissætning.

Særligt giver samarbejdskommunerne udtryk for, at 
danskundervisningen skal være arbejdsmarkedsrettet og understøtte 
den samlede aktiveringsindsats. Der er blandt kommunerne en 
opfattelse af, at Sprogcenter Nordsjælland ikke er lige så langt fremme 
på denne agenda som andre aktører på markedet.
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Anbefalinger

1. Sammenhængende økonomistyring

A. Overordnet set anbefales det at etablere en styrket sammenhæng 
mellem sprogcenterets aktivitetsprognoser, estimering af 
kapacitetsbehov, en aktivitetsbaseret budgetlægning og 
takstberegningen. 

B. Det anbefales at styrke dokumentationen af aktivitetsprognosen og 
af de forudsætninger der ligger til grund for prognosen.

C. Det anbefales at implementere en transparent aktivitetsbaseret 
budgetteringsmodel.

2. Tilpasninger af takstberegningsmodellen

A. Overordnet set anbefales det at styrke ”dokumentationssporet” i 
takstberegningsmodellen, med henblik på at skabe større 
transparens om sammenhængen mellem aktivitets- og 
budgetforudsætninger, og de endelige takstniveauer.

B. Det anbefales at anvende antal kursistlektioner fremfor antal 
kursister som grundlag for omkostningsfordeling i 
takstberegningsmodellen.

C. Det anbefales at anvende faktiske holdkoefficienter til at korrigere 
for holdstørrelse, fremfor holdstørrelsesfaktoren.

D. Det anbefales at styrke grundlaget for estimering af antallet af 
solgte moduler.

3. Reduktion og styring af omkostningsniveauet

A. Med henblik på at sikre en løbende optimering af 
opgavevaretagelsen, anbefales det at implementerer en struktureret 
monitorering og styring af de centrale omkostningsdrivers, herunder 
med særligt fokus på holdstørrelser og undervisningsandel

B. I forlængelse heraf anbefales det, at Sprogcenter Nordsjælland 
fokuserer på at nedbringe forskellen på de vejledende og faktiske 
holdstørrelser, med henblik på at nedbringe de samlede 
underviserlektioner per bestået kursist. Dette skal ske med 
hensyntagen til, at det ikke skal gå ud over kursisternes progression 
og fastholdelse.

C. Tilsvarende anbefales det at Sprogcenter Nordsjælland fokuserer på 
at nedbringe omkostningerne per underviserlektion, med særligt 
fokus på at løfte undervisningsandelen.

D. Det anbefales, at der foretages en afdækning af mulighederne for en 
mere fleksibel vurdering af, hvor mange lektioner der tilbydes den 
enkelte kursist. Det vil både kunne styrke produktiviteten og 
imødekomme krav fra samarbejdskommuner om øget fleksibilitet.

4. Styrket dialog med samarbejdskommuner

A. Det anbefales at Sprogcenter Nordsjælland går i dialog med 
samarbejdskommunerne om at fastlægge den strategiske retning for 
sprogcenteret. 

B. I forlængelse heraf anbefales det, at Sprogcenter Nordsjælland 
styrker dialogen med samarbejdskommunerne om serviceniveau, 
prissætning og finansieringsmodel.

C. Endeligt anbefales det, at Sprogcenter Nordsjælland går i dialog med 
samarbejdskommunerne om at udvikle sprogcenterets rolle og 
ydelser i forhold at understøtte den samlede aktiveringsindsats i 
kommunerne.
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Sprogcenter Nordsjælland i overblik

Organisation, ydelser og økonomi
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Sprogcenter Nordsjælland i overblik

Organisation, ydelser og kundegrundlag

Sprogcenter Nordsjælland er et tværkommunalt samarbejde, der blev 
etableret ved sammenlægning af fem selvstændige sprogskoler i 1999. 
Af figur 2 fremgår de 10 samarbejdskommuner, samt hvor stor en andel 
af Sprogcenter Nordsjællands kursister og omsætning i 2016, de enkelte 
kommuner tegner sig for. Som det fremgår, udgør samarbejdet med 
Hillerød, Helsingør, Gribskov, Frederikssund og Halsnæs Kommune 
hovedparten af Sprogcenter Nordsjællands forretningsgrundlag.

Sprogcenter Nordsjællands hovedaktivitet er danskundervisning til 
voksne udlændinge. Antallet af tilbudte kursistlektioner til 
danskundervisningsaktiviteter (DU1-3 og arbejdsmarkedsrettet 
danskundervisning) udgjorde således 93 procent af aktivitetsniveauet i 
2016. Tilsvarende udgjorde omsætningen fra danskundervisnings-
aktiviteter 89 procent af den samlede omsætning i 2016. Herudover 
udbyder sprogcenteret FVU, arbejdsrettede forløb for udlændinge, samt 
særligt tilrettelagte forløb.

I 2015 og 2016 oplevede Sprogcenter Nordsjælland, ligesom resten af 
sektoren, et markant stigende aktivitetsniveau, som følge af den store 
tilstrømning af flygtninge. Kursisttallet steg 50 procent i 2015, og 
yderligere 20 procent i 2016. 

Som følge heraf har Sprogcenter Nordsjælland været igennem en 
markant kapacitetsudvidelse, og alene fra 2015 til 2016 er 
omkostningerne steget med 35 procent, og antallet af medarbejdere er 
steget med 38 procent, målt i årsværk. En stor del af sprogcentrets 
ledelsesfokus har i de sidste to år derfor været på at opretholde sikker 
drift, ansætte og indkøre nye medarbejdere, og generelt sikre 
kapaciteten til at imødekomme den stigende efterspørgsel.

Sprogcenter Nordsjælland har afdelinger i Hillerød, Helsingør, 
Frederikssund og Frederiksværk. I 2016 modtog ca. 50 procent af 
sprogcenterets kursister undervisning i Hillerød, ca. 20 procent i 
Helsingør, og ca. 30 procent i Frederikssund og Frederiksværk.

Figur 2. Andel af omsætning per 
kommune, 2016
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Sprogcenter Nordsjælland i overblik

Aktivitetsgrundlag

Stigende aktivitetsniveau fra 2015 til 2016

I 2016 underviste Sprogcenter Nordsjælland 3701 kursister, hvoraf 
DU1-3 og arbejdsmarkedsrettet danskundervisning udgjorde 
hovedparten af kursisterne (80 procent), mens FVU udgjorde 19 
procent, og øvrige kursister udgjorde 1 procent af kursisttallet. 

Dette svarer til en samlet stigning på 20 procent i forhold til 2015. Som 
det fremgår af figur 6, er det danskuddannelserne (DU1-3) og FVU, som 
står for væksten i antal kursister. 

Sprogcenterets kursister modtog i 2016 i alt 831.091 kursistlektioner 
(tilbudte lektioner), hvoraf DU1-3 og arbejdsmarkedsrettet dansk 
udgjorde 93 procent af de tilbudte lektioner, mens FVU udgjorde 5 
procent, og øvrige undervisningsforløb udgjorde 2 procent.

Målt på antal kursistlektioner, svarer det til en aktivitetsstigning på 25 
procent i forhold til 2015. Som det fremgår af figur 7, er det 
hovedsageligt danskuddannelserne (DU1-3), der står for væksten i antal 
tilbudte kursistlektioner.

Stigende antal lektioner per kursist fra 2015 til 2016

Som det fremgår af figurerne til højre, har væksten i antal tilbudte 
lektioner til DU1-3 været højere, end væksten i antal kursister. Dette 
skyldes, at der har været en stigning i det gennemsnitlige antal tilbudte 
lektioner per kursist på 4 procent.

En del af forklaringen er dog, at Sprogcenter Nordsjælland har haft en 
markant større tilgang af kursister i løbet af året i 2015 end i 2016. De 
kursister, der kommer til i løbet af året, vil naturligt ikke kunne nå at 
modtage lige så mange lektioner som eksisterende kursister, og vil 
derfor være med til at trække det gennemsnitlige antal lektioner per 
kursist ned.

Kilde: Kursisttal er baseret på årsberetningerne for 2015 og 2016. Lektionstal 
er baseret på kursistoplysninger fra Ludus, samt fra FVU regnskab 2016. 

Note: Der foreligger ikke oplysninger om antal FVU-lektioner for 2015. Dette 
er estimeret pba. antal FVU-lektioner for 2016, korrigeret for udviklingen i 
FVU-indtægter fra 2015 til 2016.

Figur 7. Antal tilbudte kursistlektioner for 2015 og 2016, fordelt på 
undervisningstype
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Sprogcenter Nordsjælland i overblik

Kursistfordeling på daghold og aftenhold

Kursistfordeling på dag- og aftenhold

Hovedparten af Sprogcenter Nordsjællands kursister modtager 
undervisning på daghold. Som det fremgår af figur 8, modtog ca. 75 
procent af kursisterne undervisning på daghold i både 2015 og 2016. De 
resterende kursister modtager undervisning på aftenhold, eftersom 
Sprogcenter Nordsjælland ikke tilbyder undervisning på weekendhold.

Betydning for vejledende antal lektioner per kursist

Andelen af kursister der undervises på daghold henholdsvis aftenhold, 
har stor betydning for det vejledende antal lektioner per kursist. Ifølge 
Sprogcenter Nordsjællands vejledende retningslinier, skal en DU1 og 
DU2 kursist på daghold modtage 95 – 100 procent flere lektioner, end 
en tilsvarende kursist på aftenhold. For DU3 er forskellen 65 procent. 

Tilsvarende er der stor forskel på det vejledende antal ugentlige 
lektioner en kursist tilbydes, idet standarden er 6 ugentlige lektioner for 
aftenhold og 12 ugentlige lektioner for daghold. 

En kursist der indplaceres på daghold vil således blive tilbudt flere 
lektioner end en kursist, der indplaceres på aftenhold, både per uge og 
per uddannelsesforløb.

Der er en naturlig forskel på de vilkår, som kursister på henholdsvis 
aften- og daghold er underlagt, særligt i forhold til deres tilknytning til 
arbejdsmarkedet, og generelt i forhold til deres muligheder for at tilegne 
sig danskfærdigheder. Antallet af lektioner en kursist bliver tilbudt, og 
konsekvenserne for kursisternes progression, er dog et centralt 
opmærksomhedspunkt i forhold til at optimere de samlede 
omkostninger. 

Kilde: Årsberetninger for 2015 og 2016.

Figur 8. Andel kursister der modtager undervisning på daghold, 
fordelt på uddannelsestype, 2015 og 2016
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Sprogcenter Nordsjælland i overblik

Omsætning

Udvikling i omsætning fra 2013 til 2016

Sprogcenter Nordsjælland har i perioden 2013 til 2016 oplevet en 
konstant vækst i omsætningen, fra 59,7 mio. kr. i 2013 til 97,2 mio. kr. 
i 2016. Dette svarer til en samlet omsætningsvækst på 63 procent.

I samme periode har Sprogcenter Nordsjælland hvert år genereret et 
overskud på mellem 4 og 20 procent af den samlede omsætning. Denne 
omsætning er tilbageført til samarbejdskommunerne, på baggrund af en 
aktivitetsbaseret fordelingsnøgle. Overskuddet i 2016 ligger på det 
laveste niveau i perioden, på trods af stigende omsætning. Dette 
skyldes en kombination af faldende takster og stigende 
enhedsomkostninger.

Som det fremgår af figuren til højre, slår den markante 
aktivitetsstigning i 2015 og 2016 også igennem på omsætningen, idet 
den korrigerede omsætning stiger med 29 procent fra 2014 til 2015, og 
yderligere 31 procent fra 2015 til 2016.

Omsætning per uddannelsestype

Væksten fra 2015 til 2016 er hovedsageligt drevet af en stigende 
omsætning fra DU1 og DU3, hvor omsætningen i alt stiger med 9,9 mio. 
kr. I mindre omfang bidrager arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 
og FVU til væksten, idet omsætningen fra disse uddannelsestyper 
tilsammen stiger med 0,6 mio. kr. Omsætningen fra DU2 falder, på 
trods af et stigende aktivitetsniveau. Tilsvarende falder omsætningen af 
øvrige undervisningsaktiviteter, dog ikke i samme omfang som 
aktivitetsniveauet er faldet.

Aktivitetsniveauet på DU1-3 stiger betydeligt mere fra 2015 til 2016, 
end omsætningen på disse aktiviteter stiger. Dette skyldes en 
kombination af faldende modultakster og et stigende antal lektioner per 
kursist.

Kilde: Indtægtslister udleveret af Sprogcenter Nordsjælland

Figur 11. Omsætning fordelt på uddannelsestype, 2015 – 2016 
(mio. kr.)
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Note: Inkluderer omsætning fra Danskuddannelse 1-3, arbejdsmarkedsrettet 
danskundervisning, FUV og øvrige aktiviteter. Løbende priser. 
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Takstniveau

Sprogcenter Nordsjællands takstniveau 2008 til 2017

Sprogcenter Nordsjællands takstniveau ligger generelt over 
landsgennemsnittet. I perioden 2008 til 2011 var forskellen i 
takstniveau op til 10 procent, og i perioden 2012 til 2016 ligger 
sprogcenterets takstniveau op til 30 procent over landsgennemsnittet.

Sprogcenter Nordsjællands takstniveau følger nogenlunde udviklingen 
på landsplan frem til 2011. Fra 2012 og frem sker der et markant fald i 
takstniveauerne på landsplan, og i de første tre år følger Sprogcenter 
Nordsjælland ikke med i denne udvikling. Først i 2015 og 2016 
begynder sprogcenteret at reducere takstniveauet. 

Fra og med 2017 overgår Sprogcenter Nordsjælland til en ny 
takstberegningsmodel. Konsekvenserne heraf er, at takstniveauet for 
DU1 forsætter med at falde, mens takstniveauet for DU2 og DU3 stiger 
markant. Der foreligger ikke tal for landsgennemsnittet i 2017.

Sprogcenter Nordsjællands takstniveau, korrigeret for overskud

Sprogcenter Nordsjælland har historisk set genereret et overskud, der i 
perioden 2013 til 2016 ligger mellem 4 og 20 procent af den samlede 
omsætning. Dette kan være en medforklarende årsag til, at 
sprogcenterets takster ligger over landsgennemsnittet. Eftersom der 
ikke foreligger data for overskudsgraden i sammenlignelige sprogcentre 
for hele perioden, er det dog ikke muligt at sammenligne takstniveauer 
korrigeret for overskud med landsgennemsnittet. 

Baseret på Deloittes analyse af danskuddannelse til voksne udlændinge, 
gennemført i 2016, kan det gennemsnitlige overskud i sektoren i 2015 
estimeres til ca. 10 procent. Dette indikerer, at en del af forskellen 
mellem Sprogcenter Nordsjællands takstniveau og landsgennemsnittet i 
perioden 2013 til 2015 kan forklares med et ekstraordinært stort 
overskud i Sprogcenter Nordsjælland. I 2016 var sprogcentrets 
overskud dog blot 4 procent af omsætningen, og er derfor sandsynligvis 
ikke årsag til takstforskellen i 2016.

Figur 12. Udvikling i takstniveau for Sprogcenter Nordsjælland og 
landsgennemsnit, 2008 - 2017

Figur 13. Udvikling i takstniveau for Sprogcenter Nordsjælland og 
landsgennemsnit, 2008 – 2017 (2008 = indeks 100)

Kilde: Kora (2016), Deloitte survey 2016 og Sprogcenter Nordsjællands 
priskatalog for 2017. Faste priser (2016-niveau)
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Omkostninger

Stigende omkostninger

Sprogcenter Nordsjælland har haft et stigende omkostningsniveau fra 
2015 til 2016, som naturlig konsekvens af det stigende aktivitetsniveau. 
De samlede omkostninger er steget med 35 procent i 2016, og denne 
vækst slår nogenlunde ensartet igennem på alle omkostningsarter.

Som det fremgår af figur 14, udgør løn den største omkostningspost for 
Sprogcenter Nordsjælland (73 procent), mens husleje og bygningsdrift 
udgør den næststørste omkostningspost (14 procent). 
Undervisningsmaterialer og øvrige omkostninger udgør hver især ca. 7 
procent af sprogcenterets omkostninger.

Højere omkostningsvækst end aktivitetsvækst

Væksten i omkostninger fra 2015 til 2016 har været markant højere end 
aktivitetsvæksten i samme periode, som var 25 procent målt på antal 
kursistlektioner, og 20 procent målt på antal kursister. 

Dette indikerer, at Sprogcenter Nordsjælland har haft en højere 
kapacitetsudnyttelse i 2015 end i 2016, med deraf følgende lavere 
enhedsomkostninger. 

Som det fremgår af figur 15, er de totale omkostninger per leveret 
kursisttime således steget med 8 procent fra 2015 til 2016, særligt 
drevet af de stigende lønomkostninger per leveret kursisttime, og de 
stigende omkostninger til husleje mv.

Dette kan blandt andet skyldes, at Sprogcenter Nordsjælland har været 
igennem en betydelig kapacitetsudvidelse i 2015 og 2016, for at kunne 
imødekomme den stigende efterspørgsel, og at denne kapacitets-
udvidelse først er ved at indhente efterspørgslen i 2016. Med andre ord, 
at sprogcenteret i 2015 og til dels i 2016 har haft en højere 
kapacitetsudnyttelse end normalt, alene af den grund, at det ikke har 
været muligt at udvide kapaciteten med samme hastighed som 
aktiviteten er vokset.

Kilde: Regnskabsdata udleveret af Sprogcenter Nordsjælland

Figur 14. Sprogcenter Nordsjællands omkostninger fordelt på omkostningsart, 
2015 og 2016 (mio. kr.)
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Årsværk

Flere medarbejdere fra 2015 til 2016

Sprogcenter Nordsjælland har haft en betydelig personaletilgang fra 
2015 til 2016 på i alt 36 ÅV, svarende til en forøgelse på 38 procent. 

Hovedparten af personaletilgangen er sket indenfor kategorien af 
undervisere, hvor der er sket en tilvækst på 26 årsværk, svarende til 36 
procent. Ligeledes er der tilført 2 årsværk til vejlederfunktionen, 
svarende til en stigning på 35 procent.

Den største relative vækst er sket indenfor de administrative og 
tekniske funktioner, hvor der er tilført 7 årsværk, svarende til en 
stigning på 75 procent. Heri er omfattet de sproglærer, som i 2016 har 
fået en koordinatorfunktion med henblik på at understøtte ledelsen. 
Dette udgør i alt 1,7 årsværk.

Den markante udvidelse af administrationen skal ses i sammenhæng 
med, at ledelsesgruppen ikke er udvidet fra 2015 til 2016, på trods af 
den voksende personalegruppe. Ledelsesspændet er således vokset fra 
18 til 25 årsværk per leder, hvis centerlederen ikke medregnes.

Ledelsens og administrationens samlede andel af medarbejdergruppen 
er dog stadig vokset fra at udgøre 16,6 til 17,7 procent af det samlede 
antal årsværk.

Flere årsværk per kursistlektion

Ligesom med omkostningsbasen gælder der, at væksten i antal årsværk 
fra 2015 til 2016 har været markant højere end aktivitetsvæksten i 
samme periode. Dette understøtter billedet af, at Sprogcenter 
Nordsjælland i 2016 i et vist omfang har realiseret den 
kapacitetstilpasning, der blev igangsat i 2015.

Fra 2015 til 2016 er der således blevet 9 procent flere underviser-
årsværk per leveret kursistlektion, og der er blevet hele 40 procent flere 
administrative årsværk per leveret kursistlektion.

Kilde: Løndata og underviserlister udleveret af Sprogcenter Nordsjælland. I 
2016 er enkelte undervisere ansat som koordinatorer, til at understøtte 
ledelsen (i alt 1,7 årsværk). Disse er medregnet som administrative 
medarbejdere

Figur 16. Sprogcenter Nordsjællands årsværk fordelt på medarbejder-
kategori, 2015 og 2016 (ÅV)
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Takstberegning- og grundlag
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Vurdering af takstmodel

Samlet vurdering af ny takstmodel

Sprogcenter Nordsjællands nye takstmodel er et stort skridt i retningen 
af at opbygge en struktureret tilgang til beregning af modultaksterne. 
Modellen tager udgangspunkt i et omkostningsfordelingsprincip, og kan 
på længere sigt bidrage til mere retvisende takstniveauer, og en mere 
transparent beregning af afregningstaksterne. 

Netop transparens og præcision i fastsættelsen af modultaksterne er 
afgørende for at styrke Sprogcenter Nordsjællands fokus på 
omkostningsoptimering, og for at styrke sprogcenterets muligheder for 
at kunne gå i dialog med samarbejdskommunerne om den rette balance 
mellem takstniveau og serviceniveau.

Som nedenstående gennemgang af sprogcenterets 
takstberegningsmodel viser, indeholder modellen dog en række 
komponenter, som hver i sær modarbejder målsætningerne om øget 
transparens og præcision.

Overordnet set anbefales det at arbejde hen imod en styrket 
sammenhæng mellem sprogcenterets aktivitetsprognoser, estimering af 
kapacitetsbehov, en aktivitetsbaseret budgetlægning og 
takstberegningen. Herudover anbefales det at styrke 
”dokumentationssporet” i takstberegningsmodellen, med henblik på at 
skabe større transparens om sammenhængen mellem aktivitets- og 
budgetforudsætninger, og de endelige takstniveauer.

I tekstboksen til højre opsummeres de udviklingspunkter, der kan 
uddrages af gennemgangen af takstmodellen.

Udviklingspunkter til Sprogcenter Nordsjællands takstmodel

• Dokumentation af aktivitetsprognosen og af de forudsætninger 
der ligger til grund for prognosen

• Struktureret anvendelse af aktivitetsbaseret budgettering

• Anvendelse af kursistlektioner fremfor antal kursister som 
grundlag for omkostningsfordeling

• Anvendelse af faktiske holdkoefficienter til at korrigere for 
holdstørrelse, fremfor forventet holdstørrelsesfaktoren

• Udvikling af metode for estimering af antallet af solgte moduler.
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Den tidligere takstfastsættelsesmetode (til og med 2016)

Takstfastsættelsesmetoden frem til og med 2016

I den tværkommunale samarbejdsaftale fremgår det, at modultaksterne 
fastsættes ved at prisfremskrive statens vejledende modultakster for 2009. 
Denne praksis har Sprogcenter Nordsjælland anvendt frem til og med 2014, 
og som følge heraf har sprogcenterets takster reelt ikke ændret sig fra 2008 
til 2014, når der korrigeres for pris- og lønudviklingen. 

Ved takstberegningen for 2015 og 2016 blev der foretaget en revidering af 
takstniveauet, blandt andet for at korrigere for tidligere års overskud, og for 
at tage højde for den ændrede finansieringsmekanisme, som introduceredes 
med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Denne revision førte til fald i 
takstniveauet for alle tre danskuddannelser. Taksterne for 2015 og 2016 er 
dog stadig beregnet med udgangspunkt i en fremskrivning af tidligere års 
takstniveauer, og er ikke baseret på en omkostningsfordelingsmodel.

Vurdering af takstfastsættelsesmetode til og med 2016

I figur 18 præsenteres fordelingen af Sprogcenter Nordsjællands 
omkostninger per omkostningsart. Sammenholdt med, at sprogcenteret har 
egen økonomi, og ikke deler medarbejdere eller bygninger med Hillerød 
eller andre kommuner, vurderes det, at den omkostningsbase der ligger til 
grund for takstfastsættelsen er et retvisende udtryk for de faktiske 
omkostninger for sprogcenteret. Der er med andre ord ikke indikationer af, 
at taksterne medfinansierer kommunale omkostninger eller omvendt. Der er 
dog ikke gennemført en egentlig revision heraf i forbindelse med denne 
undersøgelse.

Herudover sammenlignes den relative fordeling af henholdsvis omsætning 
og forbrug af underviserressourcer per uddannelsestype for 2016 i figur 19, 
med henblik på at vurdere om omsætningen (og dermed takstniveauet) 
stemmer overens med uddannelsernes faktiske ressourcetræk. Som det 
fremgår er der for de store uddannelser en mindre afvigelse mellem andel 
af omsætning og andel af underviserressourcer på et procentpoint. Dette 
indikerer, at der for 2016 har været nogenlunde balance mellem de relative 
takstniveauer og det relative ressourcetræk på tværs af uddannelserne. 

Figur 18. Fordeling af Sprogcenter Nordsjællands omkostninger per 
omkostningsart, 2016 (mio. kr., andel i parentes)

Note: Fordeling af underviserressourcer er estimeret med udgangspunkt i 
tilbudte kursistlektioner, korrigeret for faktiske holdstørrelser på de hold, 
som de individuelle kursister har gået på.
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Struktureret takstmodel fra og med 2017

En ny og struktureret tilgang til takstberegning

Fra og med 2017 har Sprogcenter Nordsjælland implementeret en ny 
takstberegningsmodel, der omfatter danskuddannelse 1-3, med henblik 
på at sikre mere retvisende takster. Den nye takstmodel sikrer en 
struktureret metode og tilgang til takstfastsættelsen, som indarbejder 
de centrale omkostningsdrivers.

Den overordnede logik i den nye takstmodel er en omkostnings-
fordelingsmodel, hvor de budgetterede omkostninger i første omgang 
fordeles ud på de enkelte danskuddannelser med udgangspunkt i 
uddannelsernes relative andel af det forventede kursisttal, korrigeret for 
en holdstørrelsesfaktor, som er baseret på de vejledende holdstørrelser. 

Taksterne for de enkelte danskuddannelser fastlægges herefter ved at 
dividere de budgetterede og korrigerede omkostninger per 
uddannelsestype med det antal moduler der forventes solgt per 
uddannelse.

Modellen til beregning af takstniveauet for de enkelte danskuddannelser 
er illustreret i nedenstående formel.

Komponenter i Sprogcenter Nordsjællands takstberegningsmodel

Den nye takstmodel indarbejder således følgende forudsætninger:

1. Budgetterede omkostninger

2. Andel af kursister til brug for fordeling af omkostninger

3. Holdstørrelsesfaktor, baseret på vejledende holdstørrelser, med 
henblik på at korrigere for holdstørrelser

4. Forventede antal solgte moduler

På tværs af de enkelte komponenter, bygger Sprogcenter Nordsjællands 
takstberegningsmodel desuden på en prognose for aktivitetsniveauet. 

I det følgende gennemgås dels Sprogcenter Nordsjællands 
aktivitetsprognose, og dels de enkelte komponenter i takstmodellen, 
med henblik på at foretage en vurdering af, om de understøtter et 
retvisende takstniveau, både samlet set og på tværs af 
uddannelsestyperne. 

=

xx
Totale 

omkostninger 

(budget)

Andel af 
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(forventet)

Holdstørrelses

faktor

Antal solgte 

moduler 

(forventet)

Takst per 

modul

1 2 3

4



20© Deloitte 2017

Sprogcenter Nordsjællands takstmodel

Vurdering af ny takstmodel

0. Prognoser for aktivitetsniveau

Sprogcenter Nordsjællands kapacitetsbehov, omkostningsniveau og 
takstberegning afhænger af, hvor mange kursister sprogcenteret 
modtager, og hvor mange undervisningslektioner disse kursister skal 
modtage. Prognosen for aktivitetsniveauet på de enkelte uddannelser er 
derfor grundstenen i en retvisende takstberegning. Det er samtidig også 
en af de vanskeligste komponenter i takstberegningsmodellen at 
forudsige.

Prognosen i Sprogcenter Nordsjællands takstmodel tager udgangspunkt 
i en fremskrivning af den eksisterende kursistbestand. Det er muligt på 
baggrund af kendskab til de nuværende kursister og disses progression, 
at foretage et rimeligt retvisende skøn for de eksisterende kursisters 
udvikling og ophør.

Tilsvarende udarbejdes der et estimat for tilgangen af nye kursister, 
baseret på dels den historiske tilgang, og dels opdaterede prognoser fra 
Udlændingestyrelsen.

Aktivitetsniveauet prognosticeres med udgangspunkt i antallet af 
kursister, og ikke antallet af lektioner. Herved antages der implicit et 
ensartet antal lektioner per kursist på tværs af uddannelser. Dette har 
konsekvenser for fordeling af omkostninger, som det fremgår nedenfor.

Prognosen for aktivitetsniveauet revideres to gange årligt, i forbindelse 
med holdplanlægning. Taksterne justeres dog kun en gang årligt.

Konklusion: Der foreligger ikke dokumentation for aktivitetsprognosen, 
eller for forudsætningerne der er lagt til grund for prognosen.

1. Budgetterede omkostninger

For takstberegningen 2017 er der ikke en struktureret sammenhæng 
mellem det forventede aktivitetsniveau og de budgetterede 
omkostninger. Eksempelvis forventes aktivitetsniveauet at falde med 5 
procent, mens det samlede omkostningsniveau forventes at stige med 3 
procent og lønomkostningerne forventes at stige med 7 procent. 

Med de store aktivitetsudsving der ses i sektoren, medfører dette en 
betydelig budgetusikkerhed, og kan betyde over- eller underestimering 
af takstniveauerne, såfremt omkostninger og aktiviteter ikke er 
estimeret ud fra de samme forudsætninger.

For 2017 indregnes 80 procent af sprogcenterets budgetterede 
omkostninger (dog 100 procent af omkostningerne til husleje, 
bygningsdrift mv.) i beregningen af taksterne for danskuddannelse 1-3. 
Dette svarer i gennemsnit til, at 83 procent af de totale omkostninger 
henføres til danskuddannelse 1-3. Denne fordeling er baseret på 
fordeling af sidste års omsætning per uddannelsestype. 

Estimeres det faktiske ressourcetræk med udgangspunkt i fordelingen af 
undervisertid per uddannelsestype, udgjorde danskuddannelse 1-3 i alt 
83 procent af sprogcenterets samlede ressourcetræk i 2016, og 75 
procent i 2015. 

Med så store udsving i de enkelte uddannelsestypers ressourcetræk, er 
det afgørende at estimatet løbende opdateres, for at sikre at 
danskuddannelserne finansierer en retvisende andel af omkostningerne. 

Konklusion: Konsekvensen af budgetteringsmetoden er dels, at der 
ikke er en stærk sammenhæng mellem forventet aktivitetsniveau og 
budgetterede omkostninger. Herudover medfører 
omkostningsfordelingen, at alle omkostninger til husleje, 
bygningsvedligehold mv. finansieres via taksterne til danskuddannelse 
1-3, og at de øvrige uddannelsestyper ikke finansierer disse 
omkostninger.
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Vurdering af ny takstmodel

2. Fordeling af omkostninger ud fra andel af kursister

Som nævnt fordeles de budgetterede omkostninger i første omgang ud 
på de enkelte danskuddannelser med udgangspunkt i uddannelsernes 
relative andel af det forventede kursisttal. Ved at anvende antal 
kursister fremfor antal kursistlektioner til at fordele omkostningerne på 
uddannelsestype, tages der ikke højde for forskelle i antal lektioner per 
kursist på tværs af uddannelsestyper. 

Konklusion: Det har den konsekvens, at takstmodellen underestimerer 
det faktiske omkostningsniveau for de uddannelser, der har et relativt 
højt antal lektioner per kursist, og omvendt. Alt andet lige medfører det, 
at takstniveauerne for DU1 underestimeres, mens takstniveauerne for 
DU3 overestimeres. 

3. Brug af holdstørrelsesfaktor

I den nuværende model korrigeres de omkostninger, der skal henføres 
til de enkelte uddannelser, med en holdstørrelsesfaktor. Formålet er at 
korrigere den indledende, kursistbaserede omkostningsfordeling for 
forskelle i holdstørrelser. 

Indledningsvist beregnes holdstørrelsesfaktoren ved at indeksere de 
vejledende holdstørrelser for DU1 og DU3 i forhold til DU2. Herefter 
nedjusteres faktoren med et estimat for, hvor stor en andel af 
kursisterne der er AD-kursist (10 procent). Beregningen vises nedenfor:

3. Brug af holdstørrelsesfaktor (fortsat)

I praksis betyder det, at den omkostningsbase, der i første omgang er 
fordelt til de enkelte uddannelsestyper på baggrund af kursistandel, i 
anden omgang korrigeres med en faktor 1,575 for DU1 og en faktor 
0,788 for DU3. Desuden betyder det, at der ikke foretages en korrektion 
af de omkostninger, der henføres til DU2.

Konklusion: Anvendelsen af holdstørrelsesfaktoren betyder, at 
summen af de korrigerede, fordelte omkostninger, ikke nødvendigvis 
stemmer overens de faktisk budgetterede omkostninger. Anvendelsen 
af holdstørrelses-faktoren indfører dermed en bias i takstmodellen, som 
kan føre til en samlet over- eller underestimering af indtægtsgrundlaget. 

For takstberegningen for 2017 har det betydet en overestimering af det 
samlede omkostningsgrundlag på 4 procent. Dette er illustreret 
nedenfor:

Vejledende
holdstørrelser

Holdstørrelses-
faktor

Holdstørrelses-
faktor, korrigeret

DU1 8 1,750 1,575

DU2 14 1,00 0,900

DU3 16 0,875 0,788

Andel af 
kursister

Fordeling af 
budgetterede
omkostninger 
(mio. kr.)

Holdstørrelses
faktor

Korrigerede 
omkostninger 
(mio. kr.)

DU1 22 % 17,2 1,575 27,1

DU2 68 % 53,2 0,900 47,9

DU3 10 % 7,8 0,788 6,2

Total 100 % 78,2 81,1
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Vurdering af ny takstmodel

3. Brug af holdstørrelsesfaktor (fortsat)

I beregningen af holdstørrelsesfaktoren anvendes de vejledende 
holdstørrelser, fremfor de faktiske holdstørrelser. I det omfang der er 
forskel på de vejledende og faktiske holdstørrelser, har det stor 
betydning for de omkostninger, der henføres til de enkelte 
uddannelsestyper.

De vejledende holdkoefficienter er henholdsvis 8 (DU1), 14 (DU2) og 16 
(DU3). I 2016 var de faktiske, gennemsnitlige holdkoefficienter 7,2 
(DU1), 10,9 (DU2) og 11,4 (DU3).

Konklusion: Anvendes de faktiske fremfor de vejledende 
holdkoefficienter i takstmodellen, skulle taksterne for DU1 have været 
nedjusteret med yderligere 13 procent, mens taksterne for DU3 skulle 
have været opjusteret med yderligere 9 procent. 

Det skal bemærkes, at dette udelukkende illustrerer effekterne af at 
anvende faktiske fremfor vejledende holdstørrelser, indenfor rammerne 
af den eksisterende takstmodel. Det er ikke et udtryk for de mest 
retvisende takstniveauer.

4. Forventede antal solgte moduler

Taksterne for de enkelte danskuddannelser fastlægges som nævnt ved 
at dividere de budgetterede (og korrigerede) omkostninger per 
uddannelsestype med det antal moduler der forventes solgt per 
uddannelse.

Estimatet for antal solgte moduler per danskuddannelse får derfor 
meget stor betydning for at sikre retvisende modultakster. Hvis antallet 
af solgte moduler per danskuddannelse underestimeres, overestimeres 
takstniveauerne, og øger dermed risikoen for et samlet overskud for 
Sprogcenter Nordsjælland. Omvendt vil en overstimering af antallet af 
solgte moduler fører til at takstniveauerne underestimeres, og dermed 
øge risikoen for et samlet underskud. 

I takstmodellen beregnes antal solgte moduler med udgangspunkt i 
forventningerne til antal kursister og en modulfaktor, som er udtryk for, 
hvor mange moduler en kursist forventes at gennemføre på et år . 

For 2017 er modulfaktoren i første omgang estimeret på baggrund af 
kursisternes faktiske progression i 2016. Herefter er modulfaktoren 
opjusteret med 8 procent for DU1 og med 3 procent for DU2, og 
nedjusteret med 1 procent for DU3. Denne opjustering er baseret på et 
ledelsesmæssigt skøn. 

Konklusion: Der er ikke grundlag for at konkludere, at den nuværende 
metode indeholder en bias mod at over- eller underestimerer 
takstniveauerne. Derimod indeholder den nuværende tilgang til 
fastlæggelse af antal forventede moduler en betydelig usikkerhed, som 
kan medføre både over- og underestimering af takstniveauerne. 
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Overordnet effektivitetsmål

Med henblik på at evaluere Sprogcenter Nordsjællands 
effektivitetsniveau, gennemføres der en benchmarkanalyse af 
sprogcenterets samlede effektivitet op imod andre sprogcentre. 

Et sprogcenters effektivitet kan måles ved at opgøre centerets 
omkostninger forbundet med at få én kursist til at gennemføre et 
modul. Anvender et center relativt færre omkostninger, til at få en 
kursist til at gennemføre et modul, sammenlignet med andre 
sprogcentre, må dette sprogcenter alt andet lige have en højere 
effektivitet. Dette er udtrykt ved boks nummer 7 i figuren til højre.

Et sprogcenters effektivitet er således primært drevet af to centrale 
faktorer:

1. Effektiviteten i undervisningen, målt som antal underviserlektioner, 
som sprogcenteret leverer per kursist ved bestået modultest (boks 
nummer 3 i figuren til højre).

2. Lønudgifter forbundet med en underviserlektion (boks nummer 6 i 
figuren til højre).

Hver af disse faktorer bliver primært påvirket af i alt fire centrale 
omkostningsdrivers. 

Antallet af underviserlektioner per bestået kursist afhænger således af 
hvor mange tilbudte lektioner en kursist i gennemsnit skal modtage for 
at bestå et modul, samt holdstørrelsen (boks 1 og 2 i figuren til højre).

Lønudgifterne per underviserlektion afhænger derimod af det samlede 
lønniveau per underviserårsværk, og undervisningsandelen, forstået 
som andelen af sproglærernes tid, der reelt anvendes på undervisning 
(boks 4 og 5 i figuren til højre). 

Disse fire centrale omkostningsdrivers er de primære værktøjer, 
ledelsen kan fokusere på, for at øge den samlede 
omkostningseffektivitet.

Figur 20. Illustration af overordnet effektivitetsmål og centrale drivers

Benchmarkanalysen baseres på Deloittes landsdækkende benchmark-
database for sprogcentre, som indeholder omkostningsdata for 2015, for 50 
sprogcentre. Denne database er opbygget i forbindelse med et survey blandt 
sprogcentre i 2016.

Herudover baseres analysen på data fra Danskundervisningsdatabasen 
under Udlændinge og Integrationsministeriet. 

I det omfang det er muligt, er data for Sprogcenter Nordsjælland opdateret 
med regnskabs- og aktivitetsdata indhentet i forbindelse med dette projekt.

Benchmarkdatabasen indeholder kun oplysninger om omkostninger og 
aktiviteter knyttet til danskundervisning (danskuddannelse 1-3 og 
arbejdsmarkedsrettet danskundervisning), og det er derfor også kun denne 
del af Sprogcenter Nordsjællands forretning der er foretaget en 
benchmarkanalyse på. 

Tilsvarende er benchmarkanalysen kun foretaget for omkostninger og 
aktiviteter i 2015.
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Konklusioner

Sprogcenter Nordsjællands overordnede effektivitetsniveau

Af figuren til højre fremgår Sprogcenter Nordsjællands omkostnings- og 
effektivitetsniveau, sammenlignet med landsgennemsnittet, både på det 
overordnede effektivitetsmål og på de underliggende drivers.

Som det fremgår ligger Sprogcenter Nordsjællands samlede 
omkostninger per bestået kursist 13 procent over landsgennemsnittet, 
hvilket er udtryk for at sprogcenteret er mindre effektivt end et 
gennemsnitligt sprogcenter. Det er primært i forhold til antal 
underviserlektioner per bestået kursist, at Sprogcenter Nordsjælland 
ligger over landsgennemsnittet, mens sprogcenterets samlede 
lønudgifter per underviserlektion ligger på niveau med 
landsgennemsnittet. 

Sprogcenter Nordsjællands primære omkostningsdrivers

En af de primære årsager til, at Sprogcenter Nordsjælland ligger lavere 
end landsgennemsnittet på det overordnede effektivitetsmål er, at 
sprogcenteret anvender relativt små holdstørrelser, sammenlignet med 
landsgennemsnittet. I gennemsnit ligger sprogcenterets holdstørrelser 
21 procent under landsgennemsnittet. 

Tilsvarende fremgår det, at sprogcenteret har et relativt højt lønniveau 
per underviserårsværk. Således er Sprogcenter Nordsjællands samlede 
lønomkostninger per underviser, inklusiv lønomkostninger til ledelse og 
administration, 8 procent højere end landsgennemsnittet.

Omvendt er Sprogcenter Nordsjælland mere effektivt end 
landsgennemsnittet målt på hvor mange kursistlektioner den enkelte 
kursist skal tilbydes for at kunne bestå et modul, samt målt på 
gennemførelsesgraden. Korrigeres der for gennemførelsesgrad, 
anvender Sprogcenter Nordsjælland således 13 procent færre 
kursistlektioner per kursist der består et modul end landsgennemsnittet.

Sprogcenter Nordsjællands primære omkostningsdrivers 
(fortsat)

Tilsvarende ligger sprogcenterets vejledende undervisningsandel på 53 
procent, og dermed 6 procent over landsgennemsnittet. Den vejledende 
undervisningsandel er baseret på timenormeringen i overenskomsten.

Den faktiske undervisningsandel kan beregnes på baggrund af det totale 
antal underviserlektioner der er til rådighed (på baggrund af antal 
underviserårsværk), og det totale antal underviserlektioner der er 
tilbudt (på baggrund af antal tilbudte kursistlektioner korrigeret for 
holdstørrelse). Herved beregnes Sprogcenter Nordsjællands faktiske 
undervisningsandel til blot 41 procent i 2015, mod den forventede andel 
på 53 procent.

Figur 21. Illustration af Sprogcenter Nordsjællands effektivitet, sammenlignet 
med landsgennemsnittet (forskel til landsgennemsnit angivet i boks, grøn tekst 
angiver et højere effektivitetsniveau end landsgennemsnit, rød angiver et lavere 
niveau)
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1. Holdstørrelser

Sprogcenter Nordsjælland har relativt små holdstørrelser

Sprogcenter Nordsjælland har relativt små holdstørrelser, sammenlignet 
med landsgennemsnittet. Af figuren til højre fremgår det, at 
sprogcenterets holdstørrelser i 2015 i gennemsnit lå 21 procent under 
landsgennemsnittet. For DU1-3 lå sprogcenteret i gennemsnit 
henholdsvis 34, 23 og 10 procent under landsgennemsnittet.

Holdstørrelserne for Sprogcenter Nordsjælland er opgjort som antal 
faktisk fremmødte kursister per hold. Opgørelsen tager udgangspunkt i 
sprogcenterets egne registreringer af fremmødte kursister per hold per 
måned. For de øvrige sprogcentre i benchmarkanalysen er opgørelsen 
baseret på sprogcentrenes egne registreringer af holdstørrelser.

Holdstørrelser i 2015 og 2016

I 2015 er de faktiske, gennemsnitlige holdstørrelser for Sprogcenter 
Nordsjælland opgjort til henholdsvis 7,5 kursister for DU1, 11,5 
kursister for DU2 og 13,4 kursister for DU3. 

I 2016 er de gennemsnitlige holdstørrelser for Sprogcenter 
Nordsjælland faldet til 7,2 kursister for DU1, 10,9 kursister for DU2 og 
11,4 kursister for DU3. 

Det svarer til at den gennemsnitlige, faktiske holdkoefficient er faldet 
med mellem 4 og 15 procent fra 2015 til 2016.

For både 2015 og 2016 er der således en betydelig forskel på de 
faktiske holdkoefficienter og Sprogcenter Nordsjællands vejledende 
holdstørrelser på 8 kursister for DU1, 14 kursister for DU2 og 16 
kursister for DU3.

Figur 22. Gennemsnitlige holdstørrelser opdelt på sprogcentre, 2015
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2. Kursistlektioner per bestået kursist

Sprogcenter Nordsjælland er effektiv målt på progression

Sprogcenter Nordsjælland er generelt mere effektivt end 
landsgennemsnittet, målt på både gennemførelsesgraden blandt 
sprogcenterets kursister og målt på antallet af kursistlektioner en 
kursist skal modtage, for at bestå et modul. 

Hvis antallet af kursistlektioner per bestået kursist korrigeres for 
gennemførelsesgraden, for at tage højde for de kursistlektioner, der 
tilbydes til kursister som ikke gennemfører et modul, ligger Sprogcenter 
Nordsjælland i gennemsnit 13 procent under landsgennemsnittet, som 
det fremgår af figuren til højre.

Dermed er Sprogcenter Nordsjælland mere effektivt end 
landsgennemsnittet, når der alene fokuseres på hvor mange timers 
undervisning en kursist i gennemsnit skal modtage for at bestå et 
modul. Dette kan ses i sammenhæng med, at Sprogcenter Nordsjælland 
generelt underviser på mindre hold end landsgennemsnittet.

Kursisternes gennemførelsesgrad i 2015

Når der måles på kursisternes gennemførelsesgrad, målt som andelen af 
kursister der består et modul indenfor 8 måneder, ligger Sprogcenter 
Nordsjælland i gennemsnit 11 procent over landsgennemsnittet. For 
DU1 og DU2 ligger sprogcentret 4 procent over landsgennemsnittet, og 
for DU3 ligger sprogcentret 17 procent over landsgennemsnittet. 

For Sprogcenter Nordsjælland var det i 2015 67 procent af DU1-
kursisterne, der bestod et modul indenfor 8 måneder, mens andelen var 
70 procent for både DU2 og DU3 kursister. 

Tilbudte kursistlektioner per bestået kursist i 2015

Tilsvarende ligger Sprogcenter Nordsjælland mellem 9 og 12 procent 
under landsgennemsnittet, målt på hvor mange kursistlektioner en 
bestået kursist i gennemsnit har modtaget. 

Figur 23. Antal tilbudte kursistlektioner for at én kursist består ét 
modul, korrigeret for gennemførelsesandel, 2015
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Figur 24. Andel kursister der består et modul indenfor 8 måneder, 
fordelt på sprogcentre, 2015 (procent)
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3. Underviserlektioner per bestået kursist

Sprogcenter Nordsjælland anvender flere underviserlektioner per 
bestået kursist end landsgennemsnittet

Som det fremgår af figuren til højre, ligger Sprogcenter Nordsjælland 11 
procent over landsgennemsnittet målt på antallet af underviserlektioner 
der tilbydes per bestået kursist. 

Antal underviserlektioner per bestået kursist er i denne sammenhæng 
beregnet som antallet af lektioner en kursist i gennemsnit skal 
modtage, for at bestå et modul, korrigeret for sprogcenterets 
gennemsnitlige holdstørrelse. Desuden er der korrigeret for antallet af 
underviserlektioner der skal tilbydes til de kursister, som ikke består et 
modul.

Som beskrevet ovenfor påvirkes antallet af underviserlektioner per 
bestået kursist primært af antallet af tilbudte kursistlektioner per 
bestået kursist, og af holdstørrelse. Som det fremgår ovenfor, ligger 
Sprogcenter Nordsjælland under landsgennemsnittet for antal tilbudte 
kursistlektioner per bestået kursist (og er dermed mere effektiv end 
gennemsnittet), og ligger under landsgennemsnittet på holdstørrelser 
(og er dermed mindre effektiv på denne parameter). 

Samlet set er Sprogcenter Nordsjælland altså mindre effektiv end 
landsgennemsnittet, når der måles på antal underviserlektioner der skal 
tilbydes per bestået kursist. 

Figur 25. Underviserlektioner per bestået kursist opdelt på 
sprogcentre, 2015
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4. Undervisningsandel

Sprogcenter Nordsjællands undervisningsandel i 2015

Sprogcenter Nordsjællands vejledende undervisningsandel er i henhold 
til overenskomsten 53 procent. Som det fremgår af figuren til højre, har 
Sprogcenter Nordsjælland dermed en undervisningsandel, der er 6 
procent højere end landsgennemsnittet (svarende til ca. 3 procentpoint 
højere end landsgennemsnittet på 50 procent). 

Dermed får Sprogcenter Nordsjælland populært sagt mere undervisning 
ud af sine sproglærer end et gennemsnitligt sprogcenter.

Væsentlig forskel på vejledende og faktisk undervisningsandel 

Denne opgørelse er dog baseret på timenormerne i overenskomsten 
med sproglærer, og er dermed ikke et præcist mål for den faktiske 
undervisningsandel. 

Den faktiske undervisningsandel kan beregnes ved at omregne det 
faktiske antal underviserårsværk til antal potentielle underviserlektioner, 
og holde dette op i mod det antal underviserlektioner, der faktisk er 
blevet tilbudt i løbet af året. Sidstnævnte beregnes med udgangspunkt i 
det faktiske antal tilbudte kursistlektioner indenfor hver 
uddannelsestype, korrigeret for den faktiske holdstørrelse.

Beregnet på dette grundlag, ligger Sprogcenter Nordsjællands faktiske 
undervisningsandel på 41 procent i 2015, når vejleder-årsværk 
medregnes. Dette svarer til en effektiv undervisningsandel på 45 
procent i den del af undervisergruppen, der ikke omfatter vejledere. I 
2016 falder den beregnede undervisningsandel til 39 procent for hele 
undervisergruppen, og til 42 procent for den del af undervisergruppen 
der ikke omfatter vejledere.

Hvis det beregnede estimat for Sprogcenter Nordsjællands faktiske 
undervisningsandel i 2015 anvendes, ligger sprogcenteret ca. 18 
procent under landsgennemsnittet. Landsgennemsnittet er dog ikke 
baseret på beregnede undervisningsandele, men på hvad sprogcentrene 
selv har oplyst.

Figur 26. Andel af undervisernes tid der anvendes på undervisning, 
fordelt på sprogcentre, 2015
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5. Lønniveau

Sprogcenter Nordsjælland har høje lønomkostninger per 
underviserårsværk

En af de centrale drivers for de samlede lønudgifter per 
underviserlektion er naturligvis de samlede lønudgifter per 
underviserårsværk.

Som det fremgår af figuren til højre, ligger Sprogcenter Nordsjælland 8 
procent over landsgennemsnittet, såfremt vejledere medregnes som 
underviser-årsværk. 

Hvis vejledere ikke medregnes stiger de samlede lønomkostninger per 
underviserårsværk, og Sprogcenter Nordsjælland ligger dermed ca. 17 
procent over landsgennemsnittet. Det er dog ikke muligt at kontrollere 
for vejleder-årsværk i resten af benchmark-populationen, hvorfor dette 
vil overestimere forskellen mellem Sprogcenter Nordsjælland og 
landsgennemsnittet.

Sprogcenter Nordsjælland har således relativt høje lønomkostninger 
forbundet med at have ét underviser-årsværk ansat, når de samlede 
lønomkostninger til undervisere, administration og ledere medregnes. 
Niveauet for de samlede lønudgifter per underviserårsværk er 
nogenlunde konstant fra 2015 til 2016. 

Det skal bemærkes, at figuren til højre viser de samlede 
lønomkostninger per underviserårsværk, inklusiv lønomkostninger til 
ledelse og administration. Figuren viser således ikke det gennemsnitlige 
lønniveau per sproglære.

Figur 27. Samlede lønomkostninger per underviserårsværk, fordelt 
på sprogcentre, 2015
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6. Lønomkostninger per underviserlektion

Sprogcenter Nordsjælland har et gennemsnitligt 
lønomkostningsniveau per underviserlektion

Sprogcenter Nordsjællands samlede lønomkostninger til at levere én 
underviserlektion ligger på niveau med landsgennemsnittet.

Der er taget udgangspunkt i de samlede lønomkostninger der kan 
henføres til danskuddannelse 1-3 og arbejdsmarkedsrettet 
danskundervisning, inklusiv lønomkostninger til ledere og administrative 
medarbejdere. Antallet af underviserlektioner er beregnet som det 
samlede antal underviserårsværk (inklusiv årsværk til vejledere) ganget 
med en årsnorm på 1650 effektive timer, omregnet til lektioner og 
korrigeret for hvor stor en andel af undervisernes tid der anvendes på 
undervisning.

Herved opnås et mål for de samlede lønomkostninger forbundet med at 
levere én underviserlektion, uanset holdstørrelse. Som det fremgår af 
figuren til højre, ligger Sprogcenter Nordsjællands gennemsnitlige 
omkostninger per underviserlektion på landsgennemsnittet. 

Hvis årsværk til vejledere ikke medregnes som underviserårsværk, 
stiger omkostningsniveauet per underviserlektion (som følge af at der er 
færre underviserlektioner til at fordele lønomkostningerne på), og 
Sprogcenter Nordsjælland vil derved ligge ca. 7 procent over 
landsgennemsnittet. Det er dog ikke muligt at kontrollere for vejleder-
årsværk i resten af benchmark-populationen, hvorfor dette vil 
overestimere forskellen mellem Sprogcenter Nordsjælland og 
landsgennemsnittet.

Figur 28. Samlede lønomkostninger per underviserlektion fordelt på 
sprogcentre, 2015
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7. Omkostninger per bestået kursist

Totale omkostninger per bestået kursist

Målt på de totale omkostninger per bestået kursist ligger Sprogcenter 
Nordsjælland 13 procent over landsgennemsnittet, hvilket er udtryk for 
at sprogcenterets overordnede effektivitet ligger under 
landsgennemsnittet. De totale omkostninger per bestået modul er det 
overordnede mål for Sprogcenter Nordsjællands effektivitet, og 
udtrykker hvor mange omkostninger sprogcenteret samlet set skal 
anvende for at få en kursist til at bestå et modul. 

Beregningen tager udgangspunkt i de totale omkostninger, som kan 
henføres til danskuddannelse 1-3 og arbejdsmarkedsrettet 
danskundervisning. Antallet af beståede moduler er beregnet med 
udgangspunkt i det totale antal faktiske kursistlektioner sprogcenteret 
har udbudt, korrigeret for det gennemsnitlige antal lektioner en kursist 
anvender til at bestå et modul. 

Totale omkostninger per bestået kursist, korrigeret for 
gennemførelsesgrad

Ovenstående beregning tager udgangspunkt i det gennemsnitlige antal 
lektioner til bestået modul for de kursister der består et modul. Dermed 
tages der ikke højde for ressourceforbruget på de kursister, der ikke 
består et modul, eller for forskelle i sprogcentrenes 
gennemførelsesgrad. 

Sprogcenter Nordsjælland har som det fremgår ovenfor, en 
gennemførelsesgrad der ligger ca. 11 procent over landsgennemsnittet. 

Hvis der korrigeres for denne forskel, ligger Sprogcenter Nordsjælland 
ca. 5 procent over landsgennemsnittet, målt på totale omkostninger per 
bestået kursist.

Figur 29. Totale omkostninger forbundet med at én kursist består ét 
modul, fordelt på sprogcentre, 2015
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Figur 30. Totale omkostninger forbundet med at én kursist består ét 
modul, korrigeret for gennemførelsesgrad, fordelt på sprogcentre, 
2015
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Samarbejdskommunernes forventninger til 
prissætning og ydelser
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Opsamling på interview med samarbejdskommuner

Interview med samarbejdskommunerne

Som en del af den eksterne gennemgang af Sprogcenter Nordsjælland 
er der gennemført interview med de kommuner, som indgår i det 
tværkommunale samarbejde, med henblik på at afklare deres krav og 
forventninger til sprogcenterets ydelsessammensætning og prissætning. 

Samtlige samarbejdskommuner er inviteret til at deltage i 
interviewrunden. Der er gennemført interview med følgende 
samarbejdskommuner.

• Hillerød Kommune - Jobcenterchef

• Helsingør Kommune – Leder af Team Integration

• Gribskov Kommune – Centerchef for Borgerservice og Beskæftigelse

• Frederikssund Kommune – Afdelingsleder, Jobcenter

• Egedal Kommune – Afdelingsleder, Jobcenter

• Allerød Kommune - Jobcenterchef

• Hørsholm Kommune – Leder af Team Integration

Nedenfor refereres de centrale pointer fra interviewene med 
samarbejdskommunerne.

Overordnede observationer

Der er blandt samarbejdskommunerne generelt støtte til et 
tværkommunalt samarbejde om danskundervisning til voksne 
udlændinge. I 6 ud af de 7 interviewede kommuner tilkendegives det, at 
Sprogcenter Nordsjælland er kommunens absolutte hovedleverandør, og 
at der kun anvendes andre sprogcentre i yderst begrænset omfang, og 
kun i særlige tilfælde.

Samtidigt vurderer 6 ud af de 7 interviewede kommuner dog, at 
Sprogcenter Nordsjælland har høje takster, og flere oplever ikke, at der 
er sammenhæng mellem pris og kvalitet. Der er således en udbredt 
opfattelse af, at Sprogcenter Nordsjælland skal blive mere 
konkurrencedygtig på prisen. Det kan på baggrund af de gennemførte 
interviews konkluderes, at en fortsat opbakning til et tværkommunalt 
samarbejde i høj grad afhænger af, at der bliver skabt en opfattet 
balance mellem pris og kvalitet. 

Desuden vurderer samarbejdskommunerne generelt, at det daglige 
samarbejde mellem kommune og sprogcenter fungerer godt, og at 
Sprogcenter Nordsjælland er lydhøre overfor kommunens behov. Flere 
kommuner tilkendegiver dog, at sprogcenteret har for lang responstid i 
forhold til at imødekomme kommunens behov, og generelt ikke er 
tilstrækkeligt proaktive i forhold til at udvikle sprogcenterets ydelser, så 
de understøtter kommunernes behov.

Samarbejdskommunerne har forskellige størrelser (målt på antal 
henviste kursister), har forskellige behov, og vægter hensyn til pris og 
ydelser forskelligt. Det stiller særlige krav til Sprogcenter Nordsjællands 
evne til at gå i dialog med kommunerne, koordinere på tværs, og sætte 
retningen for sprogcenteret.

På baggrund af interviewene konkluderes, at der med fordel kan 
etableres en styrket dialog mellem Sprogcenter Nordsjælland og 
samarbejdskommunerne om den strategiske retning for sprogcenteret, 
herunder en styrket dialog om ydelser, serviceniveau og prissætning. 
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Finansieringsmodel og prisniveau

Kommunernes vurdering af takst- og finansieringsmodel 

Samtlige kommuner tilkendegiver, at det giver udfordringer for den 
kommunale økonomistyring, at Sprogcenter Nordsjælland konsekvent 
overestimerer taksterne og genererer et overskud, der efterfølgende 
skal tilbageføres til kommunerne. 

Eftersom overskuddet varierer betydeligt fra år til år, er der for 
kommunerne stor usikkerhed forbundet med at budgettere med det 
tilbageførte overskud. Af samme årsag afholder man sig i nogle 
kommuner fra at budgettere med overskuddet, ud fra et 
forsigtighedsprincip. Som en interviewperson udtrykker sig, så er der 
tale om ressourcer, der kunne have været anvendt andre steder i 
kommunens økonomi.

Samtidig betyder tilbageførslen af overskuddet, at der ikke er reel 
gennemsigtighed i de priser, som kommunerne betaler for 
danskundervisning til voksne udlændinge. Som det fremgår af 
ovenstående analyser varierer overskudsgraden imellem 4 og 20 
procent af omsætningen, og der er således tale om en betydelig 
difference mellem afregnet og faktisk prisniveau. Flere kommuner 
tilkendegiver, at det er en udfordring for deres styring af området, at de 
ikke kender de faktiske prisniveauer. 

For Sprogcenter Nordsjælland må det desuden vurderes at være en 
udfordring for fastholdelse af kundegrundlaget, at priserne konsekvent 
overvurderes. Særligt når der tages højde for, at sprogcenteret opererer 
i et konkurrenceudsat marked. 

Endeligt er der blandt kommunerne et ønske om en mere fleksibel 
finansieringsmodel, eller en mere fleksibel anvendelse af de ydelser der 
tilkøbes gennem standardtaksterne. Konkret ønskes der større 
muligheder for at foretage individuelle tilpasninger af 
undervisningsforløb indenfor standardtaksterne, uden at dette skal 
tilkøbes via særligt tilrettelagte forløb.

Kommunernes vurdering af Sprogcenter Nordsjællands 
prisniveau

Der er blandt samarbejdskommunerne en opfattelse af, at Sprogcenter 
Nordsjælland har høje takster, sammenlignet med andre udbydere. 
Hovedparten af de adspurgte kommuner lægger således vægt på, at 
sprogcenteret har et højt prisniveau, og at der ikke er balance mellem 
pris, kvalitet og fleksibilitet. 

Flere kommuner efterspørger at Sprogcenter Nordsjælland i højere grad 
agerer som en konkurrenceudsat aktør, i forhold til at have et større 
omkostningsfokus og sikre en bedre balance mellem ydelser og 
prissætning. 

5 ud af de 7 adspurgte kommuner tilkendegiver, at prisniveauet har et 
stort eller stigende fokus i forhold til den samlede vurdering af 
opgavevaretagelsen, og at det både er politikere og embedsværket der 
har fokus på de samlede omkostninger til danskundervisning.

I forlængelse heraf er der flere kommuner, der enten er i gang med 
eller overvejer at undersøge hvilke alternative udbydere der er på 
markedet, med henblik på at vurdere hvad besparelsespotentialet er 
ved et eventuelt skifte til en anden leverandør. Enkelte kommuner 
nævner også ønsket om større fleksibilitet i forhold til 
undervisningstilrettelæggelsen som årsag til at overveje alternative 
udbydere.

Deloittes analyse af danskundervisning i 2016 viste, at flere 
sprogcentre genererer et over- eller underskud i driften. Såfremt 
over- og eventuelt underskud udlignes med kommunerne, må der 
derfor forvente en vis usikkerhed i de endelige afregningstakster, 
uanset hvilket sprogcenter der anvendes. 
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Ydelsessammensætning

Kommunernes forventninger til ydelsessammensætning

Samarbejdskommunernes forventninger til Sprogcenter Nordsjællands 
ydelsessammensætning er overordnet set, at danskundervisningen skal 
sikre progression og understøtte kursisternes integration i samfundet, 
særligt på arbejdsmarkedet. Én af interviewpersonerne giver udtryk for, 
at arbejdsmarkedet er målet – danskundervisning er midlet.

Kommunerne udtrykker således ønske om at danskundervisningen skal 
være arbejdsmarkedsrettet, og understøtte den samlede 
aktiveringsindsats. Der er blandt kommunerne en opfattelse af, at 
Sprogcenter Nordsjælland ikke er lige så langt fremme på denne agenda 
som andre aktører på markedet.

Et hovedtema for kommunerne er, at kursisterne skal lære ”dansk nok” 
til at kunne begå sig på arbejdsmarkedet, så hurtigt som muligt. Flere 
kommuner giver i forlængelse heraf udtryk for, at kommunen har et 
stort eller stigende fokus på kursisternes progression, som en del af den 
samlede integrationsindsats. 

For at understøtte integrationen på arbejdsmarkedet, ønsker de fleste af 
kommunerne et styrket fokus på virksomhedsrettede og brancherettede 
forhold i selve undervisningen. Dette handler både om at klæde 
kursisterne på til at agere i en dansk arbejdskultur generelt, og til at 
kunne begå sig i specifikke brancher.

Et andet hovedtema for kommunerne er øget innovation og fleksibilitet i 
forhold til at sammentænke danskundervisning med den samlede 
aktiveringsindsats. Der er forskellige opmærksomhedspunkter for de 
enkelte kommuner, men det handler overordnet set om at udvikle 
sprogcenterets rolle og ydelser i forhold til at understøtte den samlede 
aktiveringsindsats, som kommunerne har det overordnede ansvar for. 

Samtlige kommuner nævner, at en vigtig komponent i at understøtte 
den samlede aktiveringsindsats er en tilstrækkelig fleksibel 
tilrettelæggelse af danskundervisningen, så den ikke begrænser 
kursistens muligheder for at deltage i andre aktiveringsaktiviteter. Dette 
omfatter blandt andet en øget brug af virksomhedsforlagt undervisning, 
med henblik på at understøtte mere integrerede aktiveringsforløb. 
Samtidig er der flere kommuner der udtrykker ønske om en mere 
fleksibel tilgang til hvor mange lektioner den enkelte kursist skal 
modtage. 

Endeligt har enkelte kommunerne tilkendegivet, at de oplever at den 
geografiske afstand til sprogcenteret udgør en barriere for at 
tilrettelægge fleksible, sammenhængende aktiveringsforløb for 
kursisterne. 

Deloittes analyse af Sprogcenter Nordsjælland viser, at 
sprogcentret generelt sikrer en høj gennemførelsesgrad blandt 
kursisterne. 

Figur 31. Andel kursister der består et modul indenfor 8 måneder, 
fordelt på sprogcentre, 2015 (procent)
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