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Ekstern gennemgang af Sprogcenter Nordsjælland

Jobcenter Hillerød og Sprogcenter Nordsjælland har 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. 

Anbefalinger

Den eksterne gennemgang af Sprogcenter Nordsjællands 
økonomistyring giver anledning til fire overordnede anbefalinger.

Sammenhængende økonomistyring

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

Tilpasning af takstberegningsmodel

Gennemgangen af Sprogcenter Nordsjællands takstberegningsmodel 
identificerer en række konkrete udviklingspunkter, som vil kunne styrke 
transparensen og præcisionen i takstberegningen. 

Reduktion og styring af omkostningsniveauet

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. Ligeledes anbefales det, at der 
foretages en afdækning af mulighederne for en mere fleksibel vurdering 
af, hvor mange lektioner der tilbydes den enkelte kursist. 

Styrket dialog med samarbejdskommunerne

Det anbefales at der etableres en struktureret og tæt dialog mellem 
Sprogcenter Nordsjælland og gruppen af samarbejdskommuner, med 
fokus på at fastlægge den strategiske retning for sprogcenteret. I 
forlængelse heraf anbefales det, at Sprogcenter Nordsjælland styrker 
dialogen med samarbejdskommunerne om serviceniveau, prissætning 
og finansieringsmodel.

Baggrund og anbefalinger
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Markant aktivitetsvækst

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 de samlede omkostninger steget med 35 procent, 
og medarbejderstaben er vokset med 38 procent. 

Som naturlig følge af aktivitetsvæksten, har Sprogcenter Nordsjælland 
haft en markant omsætningsvækst. 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.

Ny takstberegningsmodel fra 2017

Fra og med takstberegningen for 2017 er Sprogcenter Nordsjælland 
overgået til en struktureret takstberegningsmodel, der baserer sig på en 
egentlig omkostningsfordelingsmodel, og 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.

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. 

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.

Konklusioner
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Omkostnings- og effektivitetsniveau under landsgennemsnittet

Benchmarkanalysen viser, at Sprogcenter Nordsjælland i 2015 var mindre 
effektivt end et gennemsnitligt sprogcenter, målt på de samlede 
omkostninger forbundet med at få én kursist til at bestå ét modul. 

Sprogcenter Nordsjællands samlede omkostninger per bestået kursist, for 
de kursister der består et modul, lå i 2015 ca. 13 procent over 
landsgennemsnittet. 

De primære årsager er, at Sprogcenter Nordsjælland anvender relativt små 
holdstørrelser, sammenlignet med landsgennemsnittet, samt at 
Sprogcenter Nordsjællands samlede lønomkostninger, inklusiv 
lønomkostninger til ledelse og administration, i 2015 lå 8 procent højere 
end landsgennemsnittet.

Ovenstående analyse tager dog ikke højde for forskelle i sprogcentrenes 
ressourceforbrug på de kursister, der ikke består et modul. Dette afhænger 
af 1) forskelle i sprogcentrenes gennemførelsesgrad, og 2) forskelle i 
antallet af lektioner, der anvendes på de kursister der ikke består et modul. 

Da der ikke foreligger opgørelser for, hvor mange lektioner de enkelte 
sprogcentre anvender på de kursister, som ikke består, er kun muligt at 
korrigere ovenstående benchmarkanalyse for variationen i 
gennemførelsesgrad, på tværs af sprogcentre.

Når der kontrolleres for variationen i sprogcentrenes gennemførelsesgrad, 
lå Sprogcenter Nordsjællands samlede omkostninger, forbundet med at få 
én kursist til at bestå ét modul, i 2015 ca. 5 procent over 
landsgennemsnittet.

Forskellen mellem de to benchmarkanalyser skyldes, at Sprogcenter 
Nordsjælland har en højere gennemførelsesgrad end landsgennemsnittet, 
og dermed har en lavere andel af kursistgruppen, som ikke gennemfører et 
modul, hvilket forbedrer sprogcentrets relative effektivitetsniveau.

Højere progression og gennemførelsesgrad end gennemsnittet

Sprogcenter Nordsjælland var i 2015 generelt mere effektivt end 
landsgennemsnittet, målt på hvor mange lektioner den enkelte kursist 
skulle tilbydes, for at gennemføre et modul, samt målt på hvor stor en 
andel af kursistgruppen der gennemførte et modul.

I 2015 anvendte Sprogcenter Nordsjælland således mellem 9 og 12 
procent færre tilbudte lektioner per kursist, som bestod et modul i 
2015, sammenlignet med landsgennemsnittet.

Ligeledes lå sprogcenterets andel af kursister, der bestod et modul 
indenfor 8 måneder, i 2015 ca. 11 procent over landsgennemsnittet.

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.

Konklusioner
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