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1. Indledning 
A-2 har i perioden april til december 2013 gennemført nærværende analyse af 

konsekvenserne af et samarbejde om tandregulering mellem Allerød, Frede-

rikssund, Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner. Analysen er gennemført 

på grundlag af en afdækning af de fem kommuners nuværende og fremtidige 

behov på tandreguleringsområdet samt deres eksisterende service- og kvali-

tetsniveau.  

Formålet med rapporten er at give de fem kommuners byråd/kommunalbesty-
relser viden om, hvad et tværkommunalt samarbejde vil betyde for den enkelte 
kommune. I rapporten vurderes derfor blandt andet: 

 Opgaveløsning og opgavemæssige snitflader til de fem kommuner, 
herunder rammerne for administrativ support  

 Antal medarbejdere og ledere  

 Fysiske rammer og udstyr 

 Besparelser i kraft af, at kommunerne samlet mindsker udgifterne til fx 
lokaler, rengøring, el, vand, varme, vedligehold og ikke mindst diverse 
udstyr (eksempelvis tandlægestole med tilhørende units, røntgenud-
styr, kompressorer, sugemotorer, lattergasapparater og autoklaver) 

 Effektiviseringsgevinster i form af fx mere effektiv arbejdstilrettelæggel-
se og bedre kapacitetsudnyttelse 

 Geografisk placering af fælles tandreguleringsklinik(ker) og eventuel 
satellit samt hvilke anlægs-/huslejeudgifter, der vil være forbundet her-
med 

 Samlet fremtidig budget samt afregningsmodel mellem kommunerne 

Organisering af projektet 

Der har i forbindelse med projektet været nedsat  

 En styregruppe bestående af direktører for de fem kommuner 

 En projektgruppe bestående af sundhedschefer og overtandlæger fra 
de fem kommuner (suppleret med øvrige fagmedarbejdere) 

Formandsskabet i styregruppen og projektgruppen har været varetaget af 

Halsnæs Kommune. 

Endvidere har der været nedsat tre arbejdsgrupper, hvor alle kommuner har 

været repræsenteret. Arbejdsgrupperne har på hver deres område har afgivet 

fælles indstillinger til projektgruppen og styregruppen: 

 Arbejdsgruppe vedrørende anlæg og drift 
Har blandt andet estimeret anlægs- og driftsudgifter vedrørende loka-
ler, herunder nybygning 

 Arbejdsgruppe vedrørende support og afregning 
Har blandt andet drøftet organisering af administrativ og anden support 
til fællesskabet samt kommunernes finansiering af fællesskabet 
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 Arbejdsgruppe vedrørende arbejdstilrettelæggelse og udstyr 
Har blandt andet drøftet arbejdstilrettelæggelse, udstyrsbehov og fore-
taget værdiansættelse af eksisterende udstyr  

Undervejs i processen er der indsamlet information og inspiration fra Center 

for Tandregulering I/S (Ballerup, Egedal og Furesø kommuner) og Center for 

tandregulering på Vestegnen (Albertslund, Brøndby, Hvidovre, Ishøj, Tårnby 

og Vallensbæk kommuner). 

Anvendte begreber i rapporten 

Af hensyn til læsevenligheden anvendes visse steder i rapporten begreberne: 

 Tandreguleringsklinikken, hvormed der henvises til det eventuelt kom-
mende kommunale fællesskab 

 Hjemkommuner, hvormed der henvises til Allerød, Frederikssund, 
Gribskov, Halsnæs og Hillerød kommuner 
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2. Ledelsesresumé 
Det samlede regnskab for tandreguleringen i de fem kommuner var i 2012 

18,7 mio. kr., hvilket svarer til gennemsnitligt 435 kr. pr. 0-17 årig. Nedenstå-

ende skema viser det samlede regnskab, som det har været muligt for kom-

munerne at opgøre det. 

Økonomi, regn-
skab 2012, kr. 

Allerød Frederiks-
sund 

Gribskov Halsnæs Hillerød I ALT 

Personale 1.776.000 2.937.370 2.675.077 2.259.072 3.738.888 13.386.407 

Forbrugsartikler, inkl. 
faglig ekspertise 

576.232 961.910 1.175.282 579.034 958.334 4.250.792 

Administration (kon-
torartikler, it mv.) 

0 46.434 83.227 0 0 129.661 

Drift og vedligehol-
delse 

0 71.644 121.102 368.498 337.381 898.625 

Indtægter 0 0 0 -1.544 -2.734 -4.278 

I ALT 2.352.232 4.017.358 4.054.688 3.205.061 5.031.869 18.661.208 

Pr. 0-17 årig 376  403  476  507  428  435 

 

Ved etablering af en fælles tandreguleringsklinik med hoveklinik i Hillerød og 

en satellit i Frederikssunds tandplejes nuværende lokaler viser beregningerne 

i denne rapport, at de fem kommuner fra år 1 tilsammen vil kunne spare mel-

lem ca. 0,6 og 1,5 mio. kr. årligt på løn- og driftsudgifterne til tandregulering´. 

Forskellen afhænger af, om klinikken i Hillerød nybygges eller lejer sig ind i et 

privat byggeri. 

Hvis kommunernes andel af driftsbudgettet fordeles efter andelen af 0-17 åri-

ge vil Allerød Kommunes udgifter ved indtræden i fællesskabet på kort sigt 

være lidt højere end dag, mens de øvrige kommuner vil få en besparelse. 

Samtidig kan alle fem kommuner se frem til et fald i børnetallet frem mod 2022 

på mellem 6 og 16%. Det er vurderingen, at det i de nuværende relativt små 

tandreguleringsenheder vil være forbundet med store udfordringer løbende at 

tilpasse omkostningerne i nedadgående retning. Dette fordi det er nødvendigt 

at fastholde en højt specialiseret tandlægekompetence, og fordi de faste om-

kostninger til lokaler og udstyr ikke kan tilpasses løbende. Hvis det lægges til 

grund, at de fem kommuner ikke kan tilpasse deres omkostninger til de kom-

mende års faldende børnetal, fordi der fx er en grænse for, hvor lille en nor-

mering den enkelte tandreguleringsenhed kan have, vil de fem kommuners år-

lige besparelse på besparelse på løn- og driftsudgifterne i 2022 være knap 3,1 

mio. kr., svarende til ca. 17%. 

De ovennævnte besparelser er beregnet på grundlag af kommunernes opgø-

relser af deres nuværende udgifter til tandregulering. I den forbindelse skal 

nævnes, at ikke alle kommuner har kunnet opgøre det helt nøjagtige forbrug til 
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tandregulering, fordi udgifterne konteres som en del af den samlede tandpleje. 

Samtidig har ingen af kommunerne i dag selvstændige budgetter til udskiftning 

af udstyr og inventar. Udskiftning af udstyr og inventar finansieres således i 

nogen udstrækning ’ad hoc’ inden for de eksisterende driftsbudgetter i år med 

forventet mindreforbrug eller ved særskilte tillægsbevillinger.  

I budgettet for tandreguleringsklinikken er indregnet budget til løbende ud-

skiftning af udstyr og inventar, og blandt andet derfor vil kommunernes reelle 

besparelser over de kommende år været noget højere end angivet ovenfor. 

De fem kommuners relativt små tandreguleringsenheder giver betydelig risiko 

for faglig sårbarhed, ’produktionstab’ og oparbejdelse af ventelister i forbindel-

se med fx sygdom, uddannelse og ferie. I en fælles tandreguleringsklinik vil 

opgaverne kunne løses med mindre personale, end de fem kommuner tilsam-

men har i dag. 

I en fælles tandreguleringsklinikken kan der realiseres fx følgende faglige for-

dele:  

 Etablering af arbejdsdeling og faglig specialisering indbyrdes mellem 
specialtandlægerne, som giver både mere kvalitativ og effektiv opga-
vevaretagelse 

 Etablering af arbejdsdeling og faglig specialisering mellem specialtand-
læger, tandplejere og klinikassistenter, som giver både mere kvalitativ 
og effektiv opgavevaretagelse 

 Løbende sparring med kolleger samt mulighed for ’second opinion’ på 
børn og unge med særlige behov 

 Bedre rekrutteringsmuligheder, fordi der kan tilbydes både et fagligt 
fællesskab og fleksibilitet i forhold til deltids- eller fuldtidsansættelse  

 Bedre og mere målrettet oplæring og uddannelse af nye medarbejdere 

 Mindsket risiko for ’produktionstab’ og oparbejdelse af ventelister ved 
sygdom, uddannelse og ferie 

Samtidig vil der i en personalemæssigt stor enhed bedre kunne optimeres på 

arbejdstilrettelæggelsen, så antallet af aflysninger på grund af sygdom eller 

udskydelser af behandling på grund af ferie kan minimeres. Endvidere vil det 

være muligt at tilrettelægge åbningstider, så disse indbefatter flere sene ef-

termiddage og/eller tidlige aftener. 

Der er i rapporten vurderet på scenarier, der indebærer, at tandreguleringskli-

nikken enten kun har lokaler i Hillerød eller har hovedklinik i Hillerød med sa-

tellit i Frederikssund. En fælles tandreguleringsklinik på en eller to geografiske 

lokationer vil betyde længere transportafstand og/eller mere besværlig trans-

portrute for en række af de fem kommuners borgere. Uanset om der kun etab-

leres klinik i Hillerød eller både i Hillerød og Frederikssund vil stort set alle 

borgere i Allerød og Gribskov kommuner få lidt eller noget længere transport-

afstand end i dag. For borgerne i Frederikssund Kommune vil transportafstan-

den blive noget eller betydeligt længere, hvis der kun etableres klinik i Hille-

rød, mens den vil være uændret, hvis der etableres satellit i Frederikssund. 
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For borgerne i Halsnæs og Hillerød kommuner vil de fleste borgere få samme 

transportafstand som i dag. 

Endelig skal nævnes, at der er lavet beregninger, der viser, hvad den enkelte 

kommune skal indskyde af kapital til dækning af udstyr, inventar, anlæg eller 

deponering, hvis klinikken i Hillerød lejer sig ind i privat byggeri. Nedenståen-

de skema viser, hvad kommunerne skal indskyde, når nutidsværdien af det 

udstyr, kommunerne medbringer i fællesskabet er fratrukket. 

Kommunernes  

indskudsandel, kr. 

Allerød Frederiks-

sund 

Gribskov Halsnæs Hillerød Total 

Én klinik i Hillerød 

Nybyg, Hillerød Kom-
mune opfører bygning 395.700 297.900 561.200 257.700 486.700 1.999.200 

Nybyg, kommunerne 
indskyder i fællesskabet 3.673.700 5.527.100 5.073.300 3.569.300 6.655.900 24.499.200 

Leje i privat byggeri 1.526.200 2.101.400 2.117.400 1.399.800 2.614.400 9.759.200 

En klinik i Hillerød og satellit i Frederikssund 

Nybyg, Hillerød Kom-
mune opfører bygning 309.700 228.100 500.500 213.200 403.700 1.655.200 

Nybyg, kommunerne 
indskyder i fællesskabet 3.150.648 4.760.078 4.410.950 3.083.226 5.750.298 21.155.200 

Leje i privat byggeri 1.280.000 1.775.900 1.836.100 1.193.400 2.229.800 8.315.200 
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3. Samlet bemanding, økonomi og 

demografi i de fem kommuner 
I det efterfølgende gennemgås de fem kommuners samlede bemanding og 

økonomi for tandregulering samt den forventede demografiske udvikling for 

børn og unge til og med 17 år. I bilag 1 er der beskrivelser af hver enkelt kom-

mune. 

Bemanding 

Det samlede antal årsværk, 

der varetager tandregule-

ring i de fem kommuner, er 

27,7. Administrative opga-

ver varetages dels af kon-

torpersonale, dels af klinik-

assistenter. Det aktuelle an-

tal medarbejdere fordelt på 

personalekategorier samt 

årsværk pr. 10.000 børn og 

unge fremgår af skemaet. 

Økonomi 

Det samlede regnskab for tandreguleringen i de fem kommuner var i 2012 

18,7 mio. kr., hvilket svarer til gennemsnitligt 435 kr. pr. 0-17 årig. Nedenstå-

ende skema viser det samlede regnskab, som det har været muligt for kom-

munerne at opgøre det. 

Økonomi, regn-
skab 2012, kr. 

Allerød Frederiks-
sund 

Gribskov Halsnæs Hillerød I ALT 

Personale 1.776.000 2.937.370 2.675.077 2.259.072 3.738.888 13.386.407 

Forbrugsartikler, inkl. 
faglig ekspertise 

576.232 961.910 1.175.282 579.034 958.334 4.250.792 

Administration (kon-
torartikler, it mv.) 

0 46.434 83.227 0 0 129.661 

Drift og vedligehol-
delse 

0 71.644 121.102 368.498 337.381 898.625 

Indtægter 0 0 0 -1.544 -2.734 -4.278 

I ALT 2.352.232 4.017.358 4.054.688 3.205.061 5.031.869 18.661.208 

Pr. 0-17 årig 376  403  476  507  428  435 

 

Personale Årsværk Årsværk pr. 10.000 

børn og unge 

Specialtandlæger 5,3 1,2 

Tandplejere 5,3 1,2 

Klinikassistenter 16,5 3,8 

Kontorpersonale 0,7 0,2 

I ALT 27,7 6,5 
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Demografi 

I 2012 var antallet af 0-17 årige i de fem kommuner 42.920. Demografiprog-

noserne indebærer et fald frem mod 2022, så der i 2022 vil være 38.887 0-17 

årige. Det svarer til et fald på 4.033 børn og unge og 9% i forhold til 2012. 

Demografiprognosen for 

de 0-17 årige for de fem 

kommuner tilsammen 

fremgår af figuren. 

Såfremt enhedsomkost-

ningerne ved tandregule-

ring ikke skal stige de 

kommende år, bør der lø-

bende være et fald i antal 

ansatte. I 2022 vil der så-

ledes kun være behov for 

25,1 årsværk til vareta-

gelsen af tandregulerin-

gen. Det svarer til en re-

duktion på 2,6 årsværk. 

Hvis enhedsomkostningen til tandregulering ikke skal stige, skal normeringen i 

de fem kommuner tilsammen nedjusteres som vist i nedenstående skema. 

Normeringssituation  2012 2017 2022 

Antal børn og unge 42.920 40.452 38.887 

Specialtandlæger 5,3 4,9 4,8 

Tandplejere 5,3 5,0 4,8 

Klinikassistenter 16,5 15,5 14,9 

Kontorpersonale 0,7 0,6 0,6 

I ALT 27,7 26,1 25,1 
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4. Faglige opgaver, fordele og ulem-

per i et fællesskab 
Et tværkommunalt samarbejde om tandregulering vil formentlig mest hensigts-

mæssigt kunne ske inden for rammerne af §60 i Lov om kommunernes styrel-

se. Det betyder i praksis, at der dannes et selvstændigt selskab, hvortil hjem-

kommunerne overfører budget, personale, udstyr mv.  

I det efterfølgende beskrives de faglige opgaver i fællesskabet og snitfladerne 

til hjemkommunernes øvrige tandpleje samt de fordele og ulemper for faglig-

hed, personale og borgere, som etableringen af et fællesskab giver anledning 

til. 

Udover fastlæggelsen af, hvilke faglige opgaver en fælles tandreguleringskli-

nik skal løse, rejser etableringen af et §60 fællesskab spørgsmålet om, hvor-

dan en række administrative supportopgaver og it-understøttelse løses for fæl-

lesskabet. Dette behandles nærmere i afsnit 7.  

Faglig opgaveløsning og snitflader  

De fem kommuner løser i dag alle deres opgaver på tandreguleringsområdet 

på grundlag af sundhedsloven, Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om tand-

pleje samt vejledning om ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Der er så-

ledes ingen grundlæggende forskelle imellem de fem kommuner med hensyn 

til serviceniveau, forstået som hvornår og hvordan der tilbydes tandregulering, 

selv om der naturligvis kan være subjektive forskelle i den enkelte specialtand-

læges vurdering og fortolkning. 

Opgaverne i en fælles tandreguleringsklinik foreslås derfor også defineret med 

henvisning til den til enhver tid gældende lovgivning på tandreguleringsområ-

det samt bekendtgørelser og vejledninger hertil. 

Snitflader mellem fællesskabet og de fem kommuners 
øvrige tandpleje 

Ovenstående indebærer i praksis en klar afgrænsning af opgaver mellem 

tandreguleringsklinikken og hjemkommunernes almindelige tandpleje. Imidler-

tid skal snitfladerne på to områder præciseres: 

 Kirurgisk behandling i tilknytning til tandregulering 

 Visitation til tandregulering 

Kirurgisk behandling 

For så vidt angår kirurgisk behandling i tilknytning til tandregulering anbefales, 

at ansvar for og omkostninger forbundet hermed fortsat ligger i den enkelte 

kommune. Det hænger sammen med, at der i den almindelige tandpleje udfø-

res kirurgiske behandlinger, som ikke er udløst af et tandreguleringsbehov.  

Af hensyn til en fleksibel og effektiv arbejdstilrettelæggelse er der imidlertid i 

vurderingen af lokalebehovet for en fælles tandreguleringsklinik, (jf. bilag 2) 
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regnet med et særskilt rum til kirurgi. Hermed bliver det muligt for hjemkom-

munerne fysisk at udføre udvalgte af sine kirurgiske behandlinger på tandre-

guleringsklinikken, når det af behandlingsmæssige årsager er mest hensigts-

mæssigt. 

Visitation 

Det anbefales, at ansvar for og omkostninger forbundet med visitation til tand-

regulering placeres i tandreguleringsklinikken. Den konkrete arbejdsdeling in-

debærer, at hjemkommunen frasorterer alle børn, der med sikkerhed ikke har 

behov for tandregulering, mens alle øvrige børn indkaldes til vurdering af de-

res behov for tandregulering.  

Vurderingen bør foregå i hjemkommunernes klinikker, men foretages af tand-

reguleringsklinikkens specialtandlæger, der kan vurdere op mod 80 børn på 

en dag. 

Det forhold, at tandreguleringsklinikken visiterer – i modsætning til en situati-

on, hvor hjemkommunerne selv ’bestiller’ ydelser – indebærer, dels at der 

etableres et fælles serviceniveau for alle kommunerne, dels at hjemkommu-

nerne ikke fortsat behøver at opretholde specialtandlægekompetence.  

Ventelister 

Det vil i forbindelse med etablering af tandreguleringsklinikken være uhen-

sigtsmæssigt, hvis én eller flere kommuner har en betydelig venteliste af børn 

og unge, hvis behandling skulle have været igangsat. Konsekvensen heraf 

kunne blive, at behandlingen af børn og unge fra en kommune uden venteliste 

udskydes, fordi børn og unge fra kommuner med venteliste har mere akut be-

hov.  

For kommuner, hvor der ikke er venteliste, vil dette naturligvis opleves som en 

service- og kvalitetsforringelse. Derfor anbefales, at den enkelte kommune 

forud for etableringen af fællesskabet har afviklet sin venteliste – eventuelt ved 

tilførsel af ekstra ressourcer. Alternativt bør der indgås aftale om, at kommu-

ner med venteliste betaler et ekstra beløb pr. barn/ung på venteliste, som 

tandreguleringsklinikken i en overgangsperiode kan anvende til en øget nor-

mering, der kan sikre, at ventelister helt afvikles. 

Faglige og personalemæssige fordele og 

ulemper 

Allerød, Frederikssund og Gribskov kommuners tandreguleringsenheder er i 

dag personalemæssigt små enheder, hvis specialtandlægenormering er på 

mellem 0,8 og 1,3 årsværk. Alt andet lige vil det i personalemæssigt små en-

heder være sværere løbende at tilpasse både specialtandlægenormeringen 

og normeringen af øvrige medarbejdergrupper i nedadgående retning, når 

børnetallet falder. Derfor vurderes det også vanskeligt for især disse tre kom-

muner at fastholde enhedsomkostningerne til tandregulering de kommende år.  



 

A-2 A/S Analyse af tværkommunale samarbejdsmuligheder om tandregulering Side 13 af 69 

 

 

I personalemæssigt små enheder er der betydelig risiko for faglig sårbarhed, 

forstået som risikoen for ikke at være fagligt opdateret og ikke have den nød-

vendige faglige ekspertise på alle områder. Ligeledes er små enheder sårbare 

med hensyn til ’produktionstab’ og oparbejdelse af ventelister i forbindelse 

med fx sygdom, uddannelse og ferie. 

En fælles tandreguleringsklinik for de fem kommuner vurderes således at in-

debære fx følgende faglige fordele:  

 Etablering af arbejdsdeling og faglig specialisering indbyrdes mellem 
specialtandlægerne, som giver både mere kvalitativ og effektiv opga-
vevaretagelse 

 Etablering af arbejdsdeling og faglig specialisering mellem specialtand-
læger, tandplejere og klinikassistenter, som giver både mere kvalitativ 
og effektiv opgavevaretagelse 

 Løbende sparring med kolleger samt mulighed for ’second opinion’ på 
børn og unge med særlige behov 

 Bedre rekrutteringsmuligheder, fordi der kan tilbydes både et fagligt 
fællesskab og fleksibilitet i forhold til deltids- eller fuldtidsansættelse  

 Bedre og mere målrettet oplæring og uddannelse af nye medarbejdere 

 Mindsket risiko for ’produktionstab’ og oparbejdelse af ventelister ved 
sygdom, uddannelse og ferie 

Det nuværende tandreguleringssamarbejde mellem Halsnæs og Hillerød kom-

muner betyder, at de to kommuner allerede har realiseret en række af de 

ovennævnte fordele. Det er imidlertid vurderingen, at også Halsnæs og Hille-

rød kommuner fagligt og kvalitativt kan profitere af at indgå i et endnu større 

fællesskab. 

De faglige ulemper ved etablering af en fælles tandreguleringsklinik er først og 

fremmest, at medarbejderne på tandreguleringsområdet ikke på samme måde 

som i dag vil have adgang til ’uformel’ og mundtlig information om det enkelte 

barn/den enkelte unge fra medarbejderne i basistandplejen. Dette problem 

skal dog vurderes i lyset af, at de fem kommuners tandreguleringsklinikker al-

lerede i dag er samlet ét sted i kommunen, mens den almindelige basistand-

pleje typisk foregår på flere lokationer.  

Det skal endelig nævnes, at etablering af en fælles tandreguleringsklinik på en 

eller to geografiske lokationer naturligvis vil have konsekvenser i form af læn-

gere transporttid til arbejde for nogle medarbejdere.  

Fordele og ulemper for borgerne  

De faglige fordele nævnt ovenfor vil umiddelbart komme børnene, de unge og 

deres forældre til gode, fordi de i en fælles tandreguleringsklinik vil få en faglig 

og kvalitetsmæssig optimal behandling. Samtidig vil der i en personalemæs-

sigt stor enhed bedre kunne optimeres på arbejdstilrettelæggelsen, så antallet 

af aflysninger på grund af sygdom eller udskydelser af behandling på grund af 

ferie kan minimeres.  
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Det vurderes også i en personalemæssigt stor enhed at være muligt at tilrette-

lægge åbningstider, så disse indbefatter flere sene eftermiddage og/eller tidli-

ge aftener. 

En fælles tandreguleringsklinik på en eller to geografiske lokationer vil imidler-

tid også betyde længere transportafstand og/eller mere besværlig transportru-

te for en række af de fem kommuners borgere, jf. næste afsnit.  
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5. Scenarier og økonomi ved place-

ring af klinik(ker) 
Det er i forbindelse med projektet besluttet at operere med to scenarier for pla-

cering af klinik(ker): enten én klinik for alle fem kommuners borgere eller en 

hovedklinik med en satellit. Udgangspunktet er, at Hillerød som den største og 

transportmæssigt mest tilgængelig by skal huse en klinik, som ligger stations-

nært. Imidlertid indebærer kun én klinik, at især borgere fra den vestlige del af 

Frederikssund Kommune vil få meget lang transportafstand. Der er derfor og-

så i det efterfølgende regnet på et scenarium med en hovedklinik i Hillerød og 

en satellit i Frederikssund. 

Tandreguleringscenteret for Hillerød og Halsnæs kommuner er i dag placeret i 

pavillioner, der dels ikke har det nødvendige antal kvadratmeter til at rumme 

en fælles tandreguleringsklinik, dels er midlertidige bygninger, som på sigt en-

ten skal fjernes eller lovliggøres. Sidstnævnte forudsætter en samlet investe-

ring på mere end 800.000 kr. 

De nuværende lokaler til tandreguleringsenheden i Frederikssund Kommune 

er fuldt egnede til at fungere som eventuel satellit i det fælles tandregulerings-

selskab. 

Transportafstande i de to scenarier 

Én klinik i Hillerød 

 Borgere i Allerød Kommune vil alle få lidt 
eller noget længere transportafstand end 
i dag. 

 Borgere i Gribskov Kommune vil for de 
flestes vedkommende få noget længere 
transportafstand, mens borgere i den 
sydvestligste del af kommunen vil få lidt 
kortere transportafstand end i dag. 

 Borgere i Frederikssund Kommune vil al-
le få noget længere transportafstand og 
borgere i den vestlige del af kommunen 
betydeligt længere transportafstand end i 
dag. 

 Borgere i Halsnæs og Hillerød kommuner 
vil få samme transportafstand som i dag. 

En klinik i Hillerød og en  
satellit i Frederikssund 

 Borgere i Allerød Kommune vil for de flestes vedkommende få lidt eller 
noget længere transportafstand end i dag. Hvis borgere i den allervest-
ligste del af kommunen tilbydes tandregulering på satellitten i Frede-
rikssund vil transportafstanden for disse borgere være nogenlunde den 
samme som i dag.  
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 Borgere i Gribskov Kommune vil for de flestes vedkommende få noget 
længere transportafstand, mens borgere i den sydvestligste del af 
kommunen vil få lidt kortere transportafstand end i dag.  

 Borgere i Frederikssund Kommune vil få samme transportafstand som 
i dag.  

 Borgere i Halsnæs Kommune vil få samme transportafstand som i dag. 
Hvis borgere i den sydlige del af kommunen tilbydes tandregulering på 
satellitten i Frederikssund vil transportafstanden for disse borgere blive 
kortere end i dag.  

 Borgere i Hillerød Kommune vil få samme transportafstand som i dag. 
Hvis borgere i den sydvestligste del af kommunen tilbydes tandregule-
ring på satellitten i Frederikssund vil transportafstanden for disse bor-
gere blive kortere end i dag.  

Anlægs-, husleje- og øvrige udgifter i de to 

scenarier 

Skemaet på næste side giver et overblik over estimater på anlægs- og/eller 

huslejeudgifter samt øvrige etableringsomkostninger i de to scenarier. En me-

re detaljeret gennemgang af de enkelte estimater findes i bilag 3. 

Som nævnt kan de nuværende lokaler til Tandreguleringscenteret for Hillerød 

og Halsnæs kommuner ikke anvendes, hvorfor arbejdsgruppen vedrørende 

anlæg og drift har estimeret dels udgifterne til nybygning af en klinik, dels ud-

gifterne ved at leje sig ind i et privat byggeri. Vurderinger af udgifter til husleje i 

et privat byggeri er foretaget i samarbejde med en lokal ejendomsmægler. 

Arbejdsgruppen har endvidere vurderet, at det er muligt at bygge stationsnært 

i Hillerød, fx på det område hvor Tandreguleringscenteret for Halsnæs og Hil-

lerød kommuner i dag er placeret – uanset om hele tandreguleringsklinikken 

eller kun hovedklinikken skal placeres i Hillerød. Det skal dog understreges, at 

Hillerød Kommune ikke har taget stilling til fremtidig anvendelse af arealet. 

For så vidt angår scenariet med en klinik i Hillerød og en satellit i Frederiks-

sund er vurderinger af tandreguleringsklinikkens betaling for leje af Frederiks-

sund Kommunes nuværende tandreguleringslokaler foretaget i samarbejde 

med en lokal ejendomsmægler.  

Estimaterne er baseret på, at der hvis hele tandreguleringsklinikken placeres i 

Hillerød er behov for ca. 813 såkaldte bruttom2 (inkl. gangarealer, eventuelle 

trapper etc.), mens der er behov for 693 bruttom2 til klinikken i Hillerød, hvis 

der også er satellit i Frederikssund, jf. bilag 2. 
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Anlægs- og driftsudgifter, kr. Én klinik i Hillerød 

En klinik i Hillerød og  
satellit i Frederikssund 

Klinikken i Hillerød 

Nybygning af klinikken 

Anlægssum ved nybyggeri 22,5 mio. 19,5 mio. 

Tandreguleringsklinikkens årlige husleje til 
Hillerød Kommune, hvis denne påtager sig 
anlægsudgiften (inkl. forrentning)

1
 

1.710.000 1.482.000 

Investering i inventar i form af fx reception, 
skabe, borde og stole 572.000 452.000 

Årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter 
(vand, varme, el, rengøring, forsikringer, 
ejendomsskat, renovation og planlagt ved-
ligehold) 

813.000 683.000 

Lejemål i privat byggeri 

Årlig husleje 691.050 580.550 

Etableringsomkostninger til klargøring af 
bygningen til tandreguleringsformål, fx op-
sætning af udsugning, lattergas mv. 

850.000 850.000 

Anslået deponering 6,91 mio. 5,81 mio. 

Investering i inventar i form af fx reception, 
skabe, borde og stole 572.000 452.000 

Årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter 
(vand, varme, el og rengøring)  650.400 554.400 

 

Hertil kommer, at tandreguleringsklinikken i scenariet med en satellit i Frede-

rikssund skal betale husleje samt drifts- og vedligeholdelsesudgifter til Frede-

rikssund Kommune. De anslåede udgifter fremgår af nedenstående skema. 

Husleje samt drifts- og vedligehol-
delsesudgifter til satellit Kr. 

Tandreguleringsklinikkens årlige husleje til 
Frederikssund kommune 84.500 

Årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter 
(vand, varme, el, rengøring)  104.000 

 

  

                                                
1
 Jf. afsnit 8 er et alternativ hertil, at de frem kommuner indskyder en andel af anlægs-

summen i fællesskabet. 
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Udgifter til udstyr i de to scenarier 

Arbejdsgruppen vedrørende udstyr og arbejdstilrettelæggelse har vurderet, 

hvilket klinisk udstyr der vil være behov for i en fælles tandreguleringsklinik, 

samt i hvilket omfang de fem kommuners nuværende tandreguleringsklinikker 

har udstyr, der kan overføres til den fælles tandreguleringsklinik.  

De detaljerede opgørelser af behov og overførbart udstyr fremgår af bilag 4. 

Nutidsværdien for brugt udstyr er beregnet ved lineær afskrivning over den 

forventede levetid. 

Én klinik i Hillerød 

I et scenarium, hvor tandregule-

ringsklinikken alene har lokaler i 

Hillerød, vil der være behov for ud-

styr, som opgjort i skemaet. 

En stor del af udstyret i de fem 

kommuners nuværende tandregu-

leringsklinikker vil imidlertid kunne 

genbruges. Det indebærer, at: 

 Allerød Kommune bidrager 
med udstyr til en samlet nu-
tidsværdi på 150.000 kr. 

 Frederikssund Kommune 
bidrager med udstyr til en 
samlet nutidsværdi på 
572.700 kr. 

 Gribskov Kommune bidra-
ger med udstyr til en samlet 
nutidsværdi på 190.000 kr. 

 Halsnæs/Hillerød kommu-
ner bidrager med udstyr til 
en samlet nutidsværdi på 
834.000 kr. Med den nor-
male udgiftsfordelingsnøgle 
mellem de to kommuner 
betyder det, at  

 Halsnæs Kommune bidrager med udstyr til en samlet 
nutidsværdi på 293.600 kr. 

 Hillerød Kommune bidrager med udstyr til en samlet 
nutidsværdi på 540.400 kr. 

Investeringsbehovet i manglende udstyr udgør i alt 1.427.200 kr. 

  

Behov for udstyr 

Beskrivelse Antal 

Units (tandlægestol inkl. udstyr) 17 

OP og 3D røntgen 1 

Almindelig enoral røntgen 1 

Autoklaver med vandanlæg 3 

DAC autoklaver med vandanlæg 3 

Dentalopvaskemaskiner 3 

Kompressorer 2 

Sugemotorer 2 

BWT RO vandanlæg 2 

Alginatudrørere 4 

Biostar til snapskinner 2 

Gipsvibratorer 2 

Modeltrimmer 1 

3D shaper 1 
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En klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund 

Scenariet med en klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund indebærer, at 

den nuværende fuldt udstyrede klinik i Frederikssund fungerer som satellit. 

Nutidsværdien af det eksisterende udstyr i Frederikssund udgør i alt 572.700 

kr. 

Hertil kommer, at satellitten i Frederikssund vil have behov for anvende eno-

ral, OP og 3D røntgenudstyr tilhørende Frederikssund Kommunes basistand-

pleje. Lejeudgiften hertil er estimeret til 20.000 kr. pr. år, jf. bilag 4. 

I hovedklinikken i Hillerød vil 

der være behov for udstyr, 

som opgjort i skemaet. Det ud-

styr, som kan overføres fra de 

fire øvrige kommuners tandre-

guleringsklinikker, indebærer, 

at: 

 Allerød Kommune bi-
drager med udstyr til 
en samlet nutidsværdi 
på 192.000 kr. 

 Gribskov Kommune bi-
drager med udstyr til 
en samlet nutidsværdi 
på 190.000 kr. 

 Halsnæs/Hillerød kom-
muner bidrager med 
udstyr til en samlet nu-
tidsværdi på 834.000 
kr- Med den normale 
udgiftsfordelingsnøgle 
mellem de to kommu-
ner betyder det, at  

 Halsnæs 
Kommune 
bidrager 
med udstyr 
til en samlet nutidsværdi på 293.600 kr. 

 Hillerød Kommune bidrager med udstyr til en samlet 
nutidsværdi på 540.400 kr. 

Investeringsbehovet i manglende udstyr udgør i alt 1.203.200 kr. 

  

Behov for udstyr i Hillerød 

Beskrivelse Antal 

Units (tandlægestol inkl. udstyr) 13 

OP og 3D røntgen 1 

Almindelig enoral røntgen 1 

Autoklaver med vandanlæg 2 

DAC autoklaver med vandanlæg 2 

Dentalopvaskemaskiner 2 

Kompressor 1 

Sugemotor 1 

BWT RO vandanlæg 1 

Alginatudrørere 3 

Biostar til snapskinner 2 

Gipsvibratorer 2 

Modeltrimmer 1 

3D shaper 1 
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Budget til udskiftning af udstyr og inventar i 

de to scenarier 
I det efterfølgende fremgår tandreguleringsklinikkens anslåede årlige budget til 

løbende udskiftning af udstyr og inventar, hvilket dels drejer sig om units, rønt-

gen, autoklaver etc., dels om almindeligt inventar i form af fx skabe, borde og 

stole. De detaljerede beregninger fremgår af bilag 5 og er baseret på lineær 

afskrivning over den forventede levetid på både udstyr og inventar, som over-

føres fra de fem kommuner, og udstyr og inventar, som der skal investeres i i 

forbindelse med etablering af tandreguleringsklinikken. Beregningerne er ba-

seret på en 15-årig periode.  

Udskiftningsbudgettet er forskelligt alt efter, om tandreguleringsklinikken alene 

er placeret i Hillerød, eller om der er satellit i Frederikssund. Det hænger sam-

men med, at ikke alt udstyret fra den nuværende klinik i Frederikssund overfø-

res til tandreguleringsklinikken, hvis denne kun skal have lokaler i Hillerød. 

Der er udarbejdet en hensættelsesmodel til vurdering af budgettet til udskift-

ning af udstyr og inventar. I modellen er beregnet en årlig hensættelse baseret 

på udskiftning af udstyr og inventar efter forventet levetid og ud fra oplyste an-

skaffelsespriser. 

Én klinik i Hillerød 

I scenariet med én klinik i Hillerød er der på baggrund af udstyrs- og inventar-

behovet, dets forventede levetid samt anskaffelsespriser beregnet en årlig 

hensættelse til fornyelse af udstyr og inventar på 361.500 kr. Beløbet er sam-

mensat som vist i tabellen. 

Indtil det eksisterende udstyr fra 

de nuværende tandregulerings-

klinikker er fuldt udskiftet, vil fi-

nansieringsbehovet være høje-

re, da der skal hensættes til ud-

skiftning af det ældre udstyr på 

færre år.  

Der skal derfor påregnes et hen-

sættelsestillæg i perioden indtil 

udstyret er fuldt udskiftet. Til-

lægget for det første driftsår er beregnet til 164.500 kr., og dermed er det sam-

lede hensættelsesbehov 526.000 kr. og faldende herfra med gennemsnitligt 

12.700 kr. årligt til 361.500 kr. pr. år.  

  

Beskrivelse Årlig hensættelse til 

udstyr og inventar, kr. 

Nyt udstyr til klinik i Hillerød 109.200 

Almindeligt inventar i form 
af fx skabe, borde og stole 57.200 

Eksisterende udstyr til kli-
nikken i Hillerød 195.100 

I ALT 361.500 
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En klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund 

I scenariet med en klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund vil der udover 

udstyr og inventar til klinikken i Hillerød være behov for udstyr og fremadrettet 

udskiftning heraf i satellitten i Frederikssund.  

Ud fra udstyrs- og inventarbeho-

vet, forventet levetid samt an-

skaffelsespriser er der beregnet 

en årlig hensættelse på 344.800 

kr. Beløbet er sammensat som 

vist i tabellen. 

I dette scenarie overføres ikke 

udstyr fra Frederikssund til klinik-

ken i Hillerød, da dette beholdes 

i satellitten i Frederikssund. Sam-

tidig er udstyrs- og inventarbeho-

vet i Hillerød mindre, når klinik-

ken i Frederikssund bevares.  

For klinikken i Frederikssund er der beregnet en leje for brug af to digitalrønt-

gen på i alt 20.000 kr. årligt. Maskinerne ejes og vedligeholdes af Frederiks-

sund Kommunes basistandpleje, og investering til udskiftning af disse, er der-

for ikke taget med i hensættelsesberegningen. 

Der bevares mere eksisterende udstyr i dette scenarie, hvilket betyder at hen-

sættelsestillægget til udskiftning af det ældre udstyr vil være højere. Tillægget 

for det første driftsår er beregnet til 194.900 kr., og dermed er det samlede 

hensættelsesbehov 539.700 kr. og faldende herfra med gennemsnitligt 15.000 

kr. årligt til 344.800 kr. pr. år.  

Kommunernes nuværende budgetmæssige praksis 

Ingen af de fem kommuners tandreguleringsenheder har i dag selvstændige 

budgetter til udskiftning af udstyr og inventar. Udskiftning af udstyr og inventar 

finansieres således i nogen udstrækning ’ad hoc’ inden for de eksisterende 

driftsbudgetter i år med forventet mindreforbrug eller ved særskilte tillægsbe-

villinger. En selvstændig budgetpost for udskiftning af udstyr og inventar i en 

fælles tandreguleringsklinik kommer derfor til delvist at fremstå som en eks-

traudgift i forhold til de nuværende tandreguleringsudgifter i kommunerne.  

Hvis man skal have en retvisende sammenligning af de fem kommuners nu-

værende tandreguleringsudgifter og udgifterne i en fælles tandreguleringskli-

nik burde de ovenstående budgetposter til udskiftning af udstyr og inventar så-

ledes ikke fuldt ud medtages i de efterfølgende beregninger af tandregule-

ringsklinikkens budget. 

  

Beskrivelse Årlig hensættelse til 

udstyr og inventar, kr. 

Nyt udstyr til klinik i Hille-
rød 92.000 

Almindeligt inventar i form 
af fx skabe, borde og stole 45.200 

Eksisterende udstyr til kli-
nikken i Hillerød 152.400 

Eksisterende udstyr i satel-
lit i Frederikssund 55.200 

I ALT 344.800 
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6. Mulige driftseffektiviseringer  
I det efterfølgende gennemgås de mulige driftseffektiviseringer, som bør kun-

ne realiseres ved et tværkommunalt samarbejde. Der er alene tale om effekti-

viseringsgevinster vedrørende normering og driftsomkostninger, såsom for-

brugsartikler, teknik, kontorartikler mv.  

Bemanding og lønomkostninger i et fælle-

skab 

I Sundhedsstyrelsen rapport ”Tandplejens struktur og organisation” fra 2004 

vurderes det, at den ideelle teamsammensætning til ”tandreguleringsprodukti-

on” for ca. 10.000 børn og unge er: 

 1 specialtandlæge 

 1 tandplejer 

 3 klinikassistenter 

I øvrigt påpeger Sundhedsstyrelsen, at enhederne bør være så store, at der er 

1,5 til 2 specialtandlæger. Sundhedsstyrelsen skønner endvidere, at mere ef-

fektiv ”udnyttelse” af tandplejere og klinikassistenter samt etablering af større 

enheder muliggør en mindre normering/større antal børn og unge pr. team. 

I 2012 var antallet af 0-17 årige 42.920 i de fem kommuner. Det svarer til 4,3 

idealteams, svarende til 21,5 årsværk, fordelt på følgende måde: 

 4,3 specialtandlæger 

 4,3 tandplejere 

 12,9 klinikassistenter 

Det er i forbindelse med projektet besluttet, at normeringen i en fælles tandre-

guleringsklinik kan fastsættes med udgangspunkt i idealteamet. Imidlertid vil 

der ikke de første år være fælles it-systemer for tandreguleringsklinikken og 

alle hjemkommunerne, hvorfor der er et estimeret behov for yderligere 0,25 

klinikassistentnormering. Den ekstra klinikassistenttid vil skulle bruges på ad-

ministration i form af gensidig information, udveksling af materiale, indhentning 

af informationer fra hjemkommunerne, tilrettelæggelse af visitationer mv.  

Den ovenstående normering omhandler alene ”produktionspersonale”, hvorfor 

der også er behov for stillingtagen til normeringen til ledelse. Det vurderes, at 

der bør afsættes ca. 0,3 årsværk til ledelse, og at ledelsen bør varetages af en 

specialtandlæge af hensyn til størst mulig fleksibilitet. Estimatet på 0,3 års-

værk bør præciseres i forbindelse med etableringen af fællesskabet. 

Endelig skal nævnes, at det vil være økonomisk rentabelt, at tandregulerings-

klinikken normeres med en ekstra klinikassistent til varetagelse af lavteknolo-

giske teknikopgaver, fordi der hermed kan sikres en betydelig besparelse på 
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tandreguleringsklinikkens udgifter til køb af teknik, jf. nedenstående afsnit ”øv-

rige driftsomkostninger”.  

Den samlede normering for tandreguleringsfællesskabet vurderes derfor at 

skulle være 23,1 årsværk fordelt på følgende måde: 

 4,6 specialtandlæger (heraf 0,3 årsværk til ledelse) 

 4,3 tandplejere 

 14,2 klinikassistenter (heraf 0,25 årsværk til administration og 1,0 års-

værk til teknikopgaver) 

Som det fremgår af nedenstående skema svarer det til en reduktion i norme-

ringen på 4,7 årsværk og 2,1 mio. kr. i årlige lønomkostninger i forhold til de 

fem kommuners nuværende normering og lønomkostning. 

Normering, 
årsværk 

Nuværende 
normering 

Normering ved 
sammenlægning 

Reduktion i 
normering 

Årlig reduktion af 
lønomkostninger, kr. 

Ledelse  
(specialtandlæge) 

- 0,3 -0,3 -297.700 

Specialtandlæger  5,3 4,3 1,0 942.800 

Tandplejere 5,3 4,3 1,0 389.200 

Klinikassistenter 16,5 14,2 2,3 816.300 

Kontorpersonale 0,7 0,0 0,7 273.000 

I ALT 27,7 23,1 4,7 2.123.600 

Øvrige driftsomkostninger 
Etableringen af tandreguleringsklinikken vil også muliggøre effektiviseringsge-

vinster på øvrige driftsomkostninger. Nedenfor gennemgås mulige effektivise-

ringsgevinster, som er vurderet på projektgruppeworkshops, af arbejdsgrup-

pen vedrørende udstyr og arbejdstilrettelæggelse og sammenholdt med erfa-

ringer fra Center for Tandregulering I/S og Center for tandregulering på Vest-

egnen. 

Uddannelse 

Behovet for uddannelse er forskellig for de enkelte personalekategorier, og 

priser på kurser og uddannelser varierer ligeledes mellem de enkelte katego-

rier. De nuværende, gennemsnitlige udgifter til uddannelse i hjemkommunerne 

varierer fra 3.600 kr. til 8.200 kr. pr. årsværk. Det har ikke været muligt at fast-

lægge det nøjagtige behov for uddannelse og kurser til de enkelte personale-

kategorier, men det vurderes, at der i gennemsnit bør budgetteres med 4.000 

kr. pr. årsværk til faglig uddannelse og yderligere 1.000 kr. pr. årsværk til or-

ganisationsudvikling i tandreguleringsklinikken. Udgiften til organisationsudvik-

ling indeholder fx udgifter til temadage, seminarer mv. for personalet. Det årli-
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ge budget på 5.000 kr. pr. årsværk svarer til et samlet årligt uddannelsesbud-

get på 115.500 kr. 

Forbrugsartikler 

Hjemkommunerne har forskellig konteringspraksis, og nogle kommuner har ik-

ke i detaljer kunnet specificere, hvilke poster som indgår i forbrugsartikler. I 

2012 købte hjemkommunerne forbrugsartikler for i alt 3.364.500 kr. I dette be-

løb indgår blandt andet indkøb af teknik for 1.994.000 kr. Derudover består 

indkøb af forbrugsartikler også af 260.000 kr. til køb af ekstern faglig eksperti-

se (fx specialister, narkosebehandlinger, konsulenter mv.). Det betyder, at der 

er 1.110.500 kr. tilbage, som er omkostninger til medikamenter, instrumenter, 

klinikinventar mv. 

Det er vurderingen, at det ved indkøb af medikamenter, instrumenter, klinikin-

ventar mv. i større mængder vil være muligt at forhandle sig til bedre vilkår. 

Samtidig vurderes, at samlingen fra fire mindre enheder til en samlet tandre-

guleringsklinik vil medføre mindre spild. Det er anslået, at det vil være muligt 

at opnå en besparelse på i størrelsesordenen 25% svarende til 277.600 kr. 

Dermed vil den årlige omkostning til medikamenter, instrumenter og klinikin-

ventar mv. i tandreguleringsklinikken udgøre 832.900 kr. 

Teknik 

I forhold til tandreguleringsklinikkens teknikarbejde har arbejdsgruppen vedrø-

rende udstyr og arbejdstilrettelæggelse vurderet, at det såkaldte modelarbejde 

i fremtiden vil kunne erstattes af 3D-teknik, og at konkurrencen blandt private 

teknikkere er stigende. Det er arbejdsgruppens vurdering, at det vil være mu-

ligt at ensarte udførelsen af lavteknologiske teknikopgaver (arbejdsmodeller til 

alt aftageligt apparatur, snapskinner, udførelse af snapskinner mv.), og at så-

danne opgaver derfor kan hjemtages med økonomisk fordel. 

Vurderingen er, at de lavteknologiske teknikopgaver kan varetages af en fuld-

tidsansat klinikassistent. Vurderingen bygger på erfaringer fra blandt andet 

Frederikssund Kommune, hvor denne løsning fungerer i praksis. 

Arbejdsgruppen har vurderet, at udgifterne til teknik vil kunne reduceres til 

1.240.000 kr. under forudsætning af, at der ansættes klinikassistent og indkø-

bes af 3-D shaper.  

Tandreguleringsklinikkens samlede budget til forbrugsartikler inkl. faglig ek-

spertise og teknik vil således udgøre 2.332.900 kr. årligt. 

Administration 

Omkostningerne til administration består hovedsagligt af omkostninger til kon-

torartikler og IT. Der er stor forskel på konteringen af administrationsomkost-

ninger kommuner imellem. Administrationsomkostningerne konteres i basis-

tandplejen eller indgår i forbrugsartikler i Allerød, Halsnæs og Hillerød kom-

muner. Niveauet for administrationsomkostningerne i 2012 viser derfor ikke et 

retvisende billede. Gennemsnittet for Frederikssund og Gribskov kommuner, 
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som har kunnet opgøre omkostningerne, var i 2012 11.700 kr. pr. medarbej-

der.  

Det er sammen med projektgruppen vurderet, at omkostningerne til admini-

stration bør udgøre 9.500 kr. pr. medarbejder, hvorfor det samlede budget til 

administration vil udgøre 219.500 kr. årligt. 
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7. Administrativ og anden support  
Som nævnt i afsnit 4 skal der i forbindelse med etableringen af et fællesskab 

tages stilling til, hvordan en række administrative supportopgaver og it-under-

støttelse løses. Det drejer sig i store træk om: 

 Opgaver vedrørende HR (ledelsesudvikling, andre kurser, udvikling af 
mus-koncepter etc.) samt løn- og personaleadministration (lønudbeta-
ling, lønforhandling, bistand til ansættelse og afskedigelse etc.) 

 Opgaver vedrørende økonomi (budget, regnskab, bogføring, betaling 
etc.) 

 Opgaver vedrørende it (indkøb, drift, support etc.) 

 Eventuel juridisk bistand 

I sin mest ’rene’ form kan hjemkommunerne beslutte, at fællesskabet selv lø-

ser opgaverne ved at ansætte det nødvendige personale og/eller indgå aftaler 

med eksterne leverandører. I et relativt lille fællesskab (med hensyn til antal 

medarbejdere og budget) vil det imidlertid være uforholdsmæssigt dyrt, hvis 

fællesskabet selv skal anskaffe, drifte og supportere it-systemer, selv skal e-

tablere fagligt bæredygtige enheder, der kan løse alle HR- og økonomiopga-

ver, eller skal indgå aftaler med eksterne leverandører om løsning heraf. 

Af samme grund er der lagt til grund, at tandreguleringsklinikken indgår aftale 

om betaling for løsning af ovenstående opgaver med en af hjemkommunerne 

(herefter kaldet driftskommunen)2. Fællesskabets betaling til driftskommunen 

vil nødvendigvis skulle fastlægges ved konkret forhandling mellem hjemkom-

munerne og indebærer ofte både en detaljeret opgave- og ansvarsbeskrivelse 

(service level agreement) samt en detaljeret prisberegning for hver enkelt ser-

vice og ydelse.  

Det har ikke ligget inden for rammerne af denne analyse at foretage sådanne 

detaljerede beskrivelser og beregninger, hvorfor det i stedet er undersøgt, 

hvor meget en række forskellige fællesskaber (herunder Center for Tandregu-

lering I/S (Ballerup, Egedal og Furesø kommuner) og Center for tandregule-

ring på Vestegnen) aktuelt betaler til deres driftskommune. Beregnet som pro-

centandel af fællesskabernes driftsbudgetter (overheadprocent) er der betyde-

lige forskelle, svingende fra 3 til næsten 12%.  

Udover forskellige i beregningsmetoder kan forskellene hænge sammen med, 

om betalingen for administrativ bistand er baseret på driftskommunens margi-

nalomkostninger eller på driftskommunens gennemsnitlige enhedsomkostnin-

ger ved at udføre service og ydelser for fællesskabet. Her vil førstnævnte alt 

andet lige være langt mindre, ikke mindst når der er tale om relativt små fæl-

lesskaber. 

                                                
2
 Det skal understreges, at en stram juridisk fortolkning af Lov om kommunernes sty-

relse betyder, at en kommune kun må sælge fx administrative ydelser til eksterne par-
ter, hvis kommunen kan godtgøre, at den tilfældigt og midlertidigt har en ’overkapaci-
tet’. Det kan ikke siges at være tilfældet ved indgåelse af en fast aftale, men omvendt 
findes flere eksempler på, at statsforvaltningerne har godkendt, at §60 fællesskaber 
indgår aftaler om administrativ og anden support med en kommune. 
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I de efterfølgende beregninger af det samlede budget for tandreguleringskli-

nikken er lagt til grund, at betalingen til driftskommunen for service og ydelser 

vedrørende HR, løn- og personaleadministration, økonomi, it og juridisk bi-

stand fastsættes som 7% af tandreguleringsklinikkens driftsbudget. Denne 

procentsats er i øvrigt også den samme som overheadprocenten i KKR’s ak-

tuelle styringsaftale for sociale tilbud, og det anbefales at overheadprocenten 

for tandreguleringsklinikken også fremadrettet følger denne aftale3. 

  

                                                
3
 Vi er opmærksomme på, at overheadprocenten i KKR-regi forventeligt bliver nedsat 

til 6% fra 2015, idet udgifterne til kommunernes nuværende udgifter til tilsyn, som er 
indregnet i overheadprocenten, overgår til at blive en direkte udgift i de enkelte tilbuds 
budgetter med oprettelsen af de fem regionale socialtilsyn. 
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8. Tandreguleringsklinikkens samle-

de budget ved forskellige scenarier 
Tandreguleringens samlede budget består dels af omkostninger til løn, forbrug 

og administration, der er uafhængige af scenarierne med hensyn til placering 

af tandreguleringsklinikken og af, om der bygges nye lokaler til tandregule-

ringsklinikken, eller denne lejer sig ind i privat byggeri. Dels af omkostninger til 

husleje, drift, vedligehold og udstyr, som er afhængige af de enkelte scenarier.  

De enkelte omkostninger er gennemgået ovenfor, og i nedenstående afsnit er 

omkostningerne fordelt. Endvidere er de samlede budgetter ved forskellige 

scenarier opgjort, så disse kan sammenlignes.  

Løn-, forbrugs- og administrationsbudget 

uafhængig af scenarie 
Nedenstående skema viser tandreguleringsklinikkens budget til løn, forbrug og 

administration. Udgangspunktet er de fem kommuners regnskab for 2012 men 

justeret på grundlag af vurderingerne af mulige effektiviseringer (jf. afsnit 6). 

Endvidere er tillagt en anslået udgift på 50.000 kr. til revision. 

De viste budgetposter er alle uafhængige af scenarier, og samtidig er budget-

posterne (bortset fra revisionshonorar) alle karakteriseret ved, at de bør kunne 

tilpasses i nedadgående retning i takt med, at børnetallet falder. Den forvente-

de budgettilpasning for udvalgte kommende år er derfor også vist i skemaet. 

Løn- og driftsbudget, kr. 2012 2017 2022 

Personale 11.570.500 10.905.200 10.483.231 

Løn inkl. ledelse 11.397.100 10.741.800 10.326.100 

Uddannelse 115.500 108.900 104.600 

Øvrige personaleudgifter 57.900 54.600 52.500 

Forbrugsartikler 2.332.900 2.198.800 2.113.700 

Forbrugsartikler 832.900 785.000 754.600 

Teknik 1.240.000 1.168.700 1.123.500 

Ekstern faglig ekspertise 260.000 245.100 235.600 

Administration 219.500 206.900 198.900 

Kontorartikler 219.500 206.900 198.900 

Revisionshonorar 50.000 50.000 50.000 

I ALT  14.172.900 13.360.900 12.845.831 
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Når det vurderes muligt at reducere driftsbudgettet i takt med det faldende 

børnetal, hænger det sammen med, at tandreguleringsklinikken vil få en væ-

sentlig større kapacitet end de nuværende fire klinikker. Det er derfor sand-

synligt, at den nuværende enhedsomkostning vil kunne holdes stor set kon-

stant. Omvendt vurderes det, at det for de nuværende fire mindre klinikker vil 

være svært at tilpasse udgiftsniveauet i forhold til den demografiske udvikling.  

Den demografiske udvikling 

viser et fald i børnetallet på 

mellem 6 og 16% i de fem 

kommuner. Det er vurderin-

gen, at det vil være noget 

sværere at tilpasse special-

tandlægernes tid med fx 16%, 

hvis der kun er én special-

tandlæge ansat, fremfor en 

lignende reduktion på en stor 

klinik, hvor der er 5-6 special-

tandlæger (4,7 årsværk). 

Såfremt kommunerne fastholder egne klinikker og ikke lykkes med at reducere 

budgetterne i takt med den demografiske udvikling, vil det betyde, at den gen-

nemsnitlige enhedsomkostning vil stige fra 435 kr. til 480 kr. i 2022. 

Budget til husleje, drift, vedligehold og ud-

styr afhængig af scenarie 
Skemaet på næste side viser tandreguleringsklinikkens budget til husleje, drift, 

vedligehold og udstyr ved de to scenarier for placering af klinik(ker): enten én 

klinik i Hillerød eller en klinik i Hillerød med en satellit i Frederikssund. Budget-

tet er endvidere opdelt på muligheden for henholdsvis nybygning af klinikken i 

Hillerød eller lejemål i privat byggeri.  

Budgetposterne (bortset fra den årlige hensættelse til udstyr og inventar) er al-

le karakteriseret ved at være faste omkostninger. 

Udover nedenstående omkostninger vil anlægssummen ved nybyggeri være 

henholdsvis 22,5 mio. kr. ved nybygning af én klinik i Hillerød og 19,5 mio. kr. 

ved nybygning af en klinik i Hillerød, hvis der er satellit i Frederikssund. Det er 

forudsat i nedenstående budget, at Hillerød påtager sig den fulde anlægssum, 

men et alternativ hertil er, at de fem kommuner indskyder en andel af anlægs-

summen i fællesskabet.  

Ved et eventuelt lejemål er det forudsat, at der skal deponeres henholdsvis 

6,91 mio. kr. (én klinik i Hillerød) og 5,81 mio. kr. (en klinik i Hillerød med tilhø-

rende satellit i Frederikssund). 
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Budget til husleje, 

drift, vedligehold  

og udstyr, kr. 

Én klinik i Hillerød En klinik i Hillerød og en 

satellit i Frederikssund 

Nybyg Leje Nybyg Leje 

Husleje og drift 2.523.000 1.341.500 2.165.000 1.323.500 

Årlig husleje (inkl.  
forrentning)

4
 

1.710.000 691.100 1.482.000 580.600 

Årlig drift og vedligehold 813.000 650.400 683.000 554.400 

Husleje og drift til satellit i 
Frederikssund 

- 188.500 

Udstyr og inventar 526.000 526.000 559.700 559.700 

Årlig hensættelse til udstyr 
og inventar

5
 

526.000 539.700 

Leje af røntgenfaciliteter
6
  20.000 

I ALT 3.049.000 1.867.500 2.724.700 1.883.200 

I ALT ekskl. hensættelse 
til udstyr og inventar 2.523.000 1.341.500 2.165.000 1.343.500 

 

Som det fremgår, er forskellene på det samlede udgiftsniveau relativt små, 

uanset om tandreguleringsklinikken kun har lokaler i Hillerød eller i både Hille-

rød og Frederikssund. Forskellene er ved begge scenarier størst, når der sam-

menlignes mellem nybygning og leje af lokaler, men det skal i den sammen-

hæng understreges, at der formentlig er størst usikkerhed om estimaterne 

over husleje, årlig drift og vedligehold, hvis tandreguleringsklinikken skal leje 

sig ind i privat byggeri. 

Den nederste række i skemaet (I ALT ekskl. hensættelse til udstyr og inventar) 

er medtaget, fordi kommunernes nuværende budgetmæssige praksis betyder, 

at udstyr og inventar delvist anskaffes ved særskilte tillægsbevillinger, jf. afsnit 

5. Af samme grund fremstår kommunernes nuværende udgifter til tandregule-

ring, som mindre end de i realiteten er, og samtidig kommer omkostningerne 

til en fælles tandreguleringsklinik til at fremstå mindre økonomisk fordelagtige. 

                                                
4
 Ved nybygning er det her forudsat, at Hillerød påtager sig anlægsudgiften og de øv-

rige kommuner betaler husleje til Hillerød. 
5
 For scenariet med én klinik i Hillerød falder hensættelsen årligt med 12.700 kr. til 

361.500 kr. pr. år. For scenariet med en klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund 
falder hensættelsen årligt med 15.000 kr. til 344.800 kr. pr. år. 
6
 Lejeudgift til Frederikssund Kommune ved brug af basistandplejens udstyr i satellit-

ten. 
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Tandreguleringsklinikkens samlede løn- og 

driftsbudget  
Skemaet på næste side viser de fem kommuners samlede løn- og driftsregn-

skab for 2012 og et budget for tandreguleringsklinikken ved de to scenarier for 

placering af klinik(ker): enten én klinik i Hillerød eller en klinik i Hillerød med 

en satellit i Frederikssund. Budgettet er endvidere opdelt på muligheden for 

henholdsvis nybygning af klinikken i Hillerød eller lejemål i privat byggeri.  

Hertil kommer, at der, jf. afsnit 7, i budgettet er indregnet et administrations-

overhead på 7% af alle budgetposter.  

I skemaet vises endvidere, hvad det vil betyde, hvis de fem kommuner finan-

sierer deres forholdsmæssige andel af anlægsudgiften i modsætning til, at Hil-

lerød Kommune påtager sig denne. 

Det samlede budget viser, at der samlet for kommunerne vil være en økono-

misk gevinst ved etablering af en fælles tandreguleringsklinik, også selvom 

der afsættes budget til hensættelser til udstyr og inventar. 

Den største økonomiske gevinst kan realiseres ved scenariet med én klinik i 

Hillerød med lejemål i privat byggeri. Den økonomiske gevinst vil være godt 

1,5 mio. kr. om året (inkl. hensættelser), svarende til ca. 8%. Det er imidlertid 

også værd at bemærke, at forskellen i gevinst er meget lille uanset om tand-

reguleringsklinikken har satellit eller ej. Det koster mellem 0,9 og 1,3 mio. kr. 

mere at bygge selv fremfor leje. 

Hertil kommer, at løn- og driftsomkostningerne i tandreguleringsklinikken lø-

bende kan tilpasses det faldende børnetal, ligesom den årlige hensættelse til 

udstyr og inventar løbende kan reduceres, jf. afsnit 5. I 2022 vil budgettet kun-

ne reguleres ned til ca. 15,6 mio. kr. (inkl. hensættelser). 

Hvis de fem kommuner fortsætter med at have egne tandreguleringsklinikker, 

og det ikke lykkes at tilpasse omkostningerne til det faldende børnetal, vil 

etableringen af en fælles tandreguleringsklinik betyde en årlig besparelse på 

knap 3,1 mio. kr., svarende til ca. 17%, i 2022.  
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Samlet budget, kr. Nuværende 

regnskab 

2012 

Én klinik i Hillerød En klinik i Hillerød og 

en satellit i Frederiks-

sund 

Nybyg Leje Nybyg Leje 

Samlet budget, hvis Hillerød Kommune påtager sig den samlede anlægsudgift 

Personale 13.386.400 11.570.500 

Forbrugsartikler, inkl. 
faglig ekspertise 4.250.800 2.332.900 

Administration 129.700 219.500 

Drift og vedligehold 898.600 - 

Husleje, drift og vedli-
gehold (inkl. forrent-
ning) 

- 2.523.000 1.341.500 2.165.000 1.323.500 

Hensættelse til udstyr 
og inventar 

- 526.000 559.700 

Revisionshonorar - 50.000 

Indtægter -4.300 - 

Administrationsover-
head (7% af ovenstå-
ende poster) 

- 1.205.500 1.122.800 1.182.800 1.123.900 

I ALT 18.661.200 18.427.400 17.163.200 18.080.400 17.180.000 

I ALT ekskl. hensæt-
telse til udstyr og in-
ventar 

18.661.200 17.901.400 16.637.200 17.520.700 16.620.300 

Samlet budget, hvis kommunerne finansierer deres  

forholdsmæssige andel af anlægsudgiften
7
 

Ændring i husleje, drift 
og vedligehold 

- -750.000 - -650.000 - 

I ALT 18.661.200 17.677.400 17.163.200 17.430.400 17.180.000 

I ALT ekskl. hensæt-
telse til udstyr og in-
ventar 

18.661.200 17.151.400 16.637.200 16.870.700 16.620.300 

 

  

                                                
7
 Det forudsættes at kommunerne finansierer deres forholdsmæssige andel efter sam-

me vilkår og løbetid, som er tilfældet hvis Hillerød Kommune påtager sig den samlede 
anlægsudgift. Forrentningen vil derfor ikke ændre sig. 
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9. Kommunernes finansiering 

Principper 
Kommunernes finansiering af tandreguleringsklinikkens løn- og driftsbudget 

kan principielt fordeles efter enten objektive kriterier eller helt eller delvist ba-

seres på konkret opgjort forbrug.  

Den mest oplagte objektive model er at basere kommunernes betaling på an-

delen af 0-17 årige børn og unge8. Denne model bruges af såvel Center for 

Tandregulering I/S, Center for tandregulering på Vestegnen samt Tandregule-

ringscenteret for Hillerød og Halsnæs kommuner.  

Der er væsentlige argumenter for at bruge en objektiv model. For det første er, 

hverken andelen af en børneårgang, som skal tilbydes tandregulering, eller 

hvilken form for tandregulering, der skal tilbydes, afhængig af forskelle i fx 

kommunernes forebyggelsesindsats, tandsundhed eller øvrige socioøkonomi-

ske forhold. For det andet vil forslaget om, at ansvaret for visitation til tandre-

gulering placeres i tandreguleringsklinikken, betyde, at eventuelle, nuværende 

forskelle mellem kommunernes serviceniveau på kort sigt vil blive udjævnet.  

En model, der i modsætning til ovenstående afspejler kommunernes konkrete 

forbrug, vil på nuværende tidspunkt kun kunne baseres på det antal afslutte-

de behandlinger, som tandreguleringsklinikken udfører for den enkelte kom-

mune. Anvendelse af dette tal som fordelingsnøgle afspejler imidlertid kun 

marginalt kommunernes reelle ressourcetræk. Det skyldes, at tandregulerings-

forløb er meget individuelle alt efter om barnet/den unge skal behandles med 

aftageligt apparatur, fast apparatur eller en kombination af disse. Imidlertid har 

de fem kommuner ikke aktuelt registreringer eller opgørelser, som kan danne 

grundlag for en mere præcis forbrugsfinansiering. 

Såfremt der måtte være ønske om en finansieringsmodel, som mere detaljeret 

afspejler kommunernes træk på ressourcer, anbefales det, at  

 Finansieringen i en aftalt periode på 1-2 år er objektiv 

 Tandreguleringsklinikken får til opgave at udvikle registreringer og op-
gørelser, som kan danne grundlag for en ny finansieringsmodel 

 Der afsættes ressourcer i tandreguleringsklinikkens budget til ovenstå-
ende udvikling 

Når registreringer og opgørelser er udviklet, vil der skulle tages stilling til, om 
hele tandreguleringsklinikkens budget skal finansieres forbrugsafhængigt, eller 
om finansieringen skal baseres på en model, hvor fx 80-90% af kommunernes 
betaling er baseret på andelen af 0-17 årige børn og unge, mens kommunerne 

                                                
8
 Det skal understreges, at en stram juridisk fortolkning af Lov om kommunernes sty-

relse betyder, at kommunernes finansiering af fællesskabet bør hvile på konkrete vur-
deringer af omkostningerne til de ydelser, fællesskabet leverer til den enkelte kommu-
ne. Der vil dog med stor sandsynlighed kunne argumenteres for, at dette er tilfældet, 
hvis den objektive finansiering sker på baggrund af andelen af 0-17 årige børn og un-
ge.  



 

A-2 A/S Analyse af tværkommunale samarbejdsmuligheder om tandregulering Side 34 af 69 

 

 

betaler forbrugsafhængigt for den resterende del af budgettet. Sidstnævnte vil 
naturligvis mindske budgetusikkerheden for de enkelte kommuner i forhold til 
en situation, hvor hele betalingen er forbrugsafhængig. 

I de efterfølgende beregninger af de enkelte kommuners finansiering af tand-

reguleringsklinikken er andelen af 0-17 årige børn og unge lagt til grund. Med 

afsæt i 2012-tal ser fordelingen ud som følger: 

 Allerød, 14,57% 

 Frederikssund, 23,24% 

 Gribskov, 20,05% 

 Halsnæs, 14,72% 

 Hillerød, 27,42% 

Kommunernes andel af tandreguleringskli-

nikkens samlede løn- og driftsbudget 
Nedenstående skema viser tandreguleringsklinikkens samlede løn- og drifts-

budget fordelt på kommunerne ud fra ovenstående princip om andelen af 0-17 

årige. En mere detaljeret opgørelse af de enkelte scenarier og muligheder fin-

des i bilag 6.  

Da budgetterne er beregnet med udgangspunkt i regnskabet for 2012, er bør-

netallet for 2012 lagt til grund. Det samlede drifts- og lønbudget er opdelt i de 

to scenarier og med de to muligheder for nybygning og leje i privat byggeri. 

Kommunernes andel 

af det samlede løn- og 

driftsbudget, kr. 

Allerød Frederiks-

sund 

Gribskov Halsnæs Hillerød Total 

Én klinik i Hillerød 

Nybyg 2.684.900 4.282.500 3.694.700 2.712.500 5.052.800 18.427.400 

Leje i privat byggeri 2.500.700 3.988.700 3.441.200 2.526.400 4.706.100 17.163.200 

En klinik i Hillerød og satellit i Frederikssund 

Nybyg 2.634.300 4.201.900 3.625.100 2.661.400 4.957.600 18.080.400 

Leje i privat byggeri 2.503.100 3.992.600 3.444.600 2.528.900 4.710.800 17.180.000 

 

For alle kommunerne vil den billigste løsning være scenariet med én klinik i 

Hillerød, hvis klinikken i Hillerød lejes i privat byggeri. Allerød Kommune vil få 

den mindste andel af løn- og driftsbudgettet med 2.500.700 kr., mens Hillerød 

Kommune vil få den største andel med 4.706.100 kr. For Hillerød er forskellen 

på det dyreste og billigste scenarie 346.700 kr. årligt. 
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Anlæg, investering og indskud 
Ved nybyg er anlægssummen henholdsvis 22,5 mio. kr. og 19,5 mio. kr. ved 

én klinik i Hillerød og en klinik i Hillerød og satellit i Frederikssund. Hvis Hille-

rød Kommune påtager sig anlægsudgiften, vil der ikke være behov for et an-

lægsindskud fra de øvrige kommuner. En alternativ løsning er, at fællesskabet 

opfører bygningen, hvilket så vil kræve forholdsmæssigt indskud fra hver kom-

mune.  

Nedenstående skema viser tandreguleringsklinikkens samlede indskudsbehov 

fordelt på kommunerne ud fra ovenstående princip om andelen af 0-17 årige. 

Indskudsbehovet dækker udstyr og inventar samt etableringsomkostninger og 

deponering ved lejemål i privat byggeri. En mere detaljeret opgørelse af de 

enkelte scenarier og muligheder findes i bilag 7. Fordelingen af indskud er i 

lighed med resten af analysen foretaget med udgangspunkt i børnetallet for 

2012. Det samlede indskud er opdelt i de to scenarier og med de to mulighe-

der for nybygning og leje i privat byggeri. 

Kommunernes  

indskudsandel, kr. 

Allerød Frederiks-

sund 

Gribskov Halsnæs Hillerød Total 

Én klinik i Hillerød 

Nybyg, Hillerød Kom-
mune opfører bygning 395.700 297.900 561.200 257.700 486.700 1.999.200 

Nybyg, kommunerne 
indskyder i fællesskabet 3.673.700 5.527.100 5.073.300 3.569.300 6.655.900 24.499.200 

Leje i privat byggeri 1.526.200 2.101.400 2.117.400 1.399.800 2.614.400 9.759.200 

En klinik i Hillerød og satellit i Frederikssund 

Nybyg, Hillerød Kom-
mune opfører bygning 309.700 228.100 500.500 213.200 403.700 1.655.200 

Nybyg, kommunerne 
indskyder i fællesskabet 3.150.648 4.760.078 4.410.950 3.083.226 5.750.298 21.155.200 

Leje i privat byggeri 1.280.000 1.775.900 1.836.100 1.193.400 2.229.800 8.315.200 

 

Indskudsandelen vil naturligvis være mindst for kommunerne, hvis Hillerød 

Kommune påtager sig anlægsudgiften mod at få huslejeindtægt. I scenariet 

med én klinik i Hillerød vil det samlede behov for indskud være 1.999.200 kr., 

mens det ved scenariet med en klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund 

vil være 1.655.200 kr. For leje i privat byggeri varierer indskudsandelen (inkl. 

deponering) fra samlet 8,3 mio. kr. til 9,8 mio. kr. afhængigt at scenarie. 

Konsekvenser for hver kommune 

I det efterfølgende gennemgås konsekvenserne for hver af de fem kommuner 

ved de to scenarier for placering af klinik(ker). Endvidere er omkostningerne 
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fordelt på muligheden for henholdsvis nybygning af klinikken eller lejemål i pri-

vat byggeri. 

Allerød Kommune 

Allerød Kommunes 

løn- og driftsbudget, 

kr. 

Regnskab 

2012 
Én klinik i Hillerød En klinik i Hillerød 

og en satellit i Fre-

derikssund 

Nybyg Leje Nybyg Leje 

I alt 2.352.200 2.684.900 2.500.700 2.634.300 2.503.100 

I alt ekskl. hensættelse 
til udstyr og inventar 

2.352.200 2.608.200 2.424.000 2.552.800 2.421.600 

 

For Allerød Kommune vil det blive dyrere at gå med i et fællesskab. Det skal 

dog bemærkes, at Allerød Kommune ikke har været i stand til at opgøre alle 

omkostninger i tandreguleringen, fordi disse konteres i basistandplejen. End-

videre er det vigtigt at pointere, at personaleomfanget i Allerød Kommune kan 

gøre det svært at tilpasse tandreguleringens budget i forhold til de faldende 

børnetal de kommende år.  

Ser man på det økonomisk mest fordelagtige scenarium, vil det årligt koste Al-

lerød Kommune 148.500 kr. mere at indgå i tandreguleringsklinikken i forhold 

til det nuværende budget. 

En anden konsekvens for Allerød Kommune er, at byrådet i 2012 besluttede at 

centralisere tandplejen, herunder også tandreguleringen. Der er bevilget 9,3 

mio. kr. til formålet, og der forventes en årlig besparelse på 1 mio. kr. Heri er 

også indregnet en besparelse i forhold til tandreguleringen, hvor der reduceres 

normeringen af specialtandlæger. Der bygges en særskilt tilbygning til tandre-

guleringen, som vurderes at koste mindst 1 mio. kr.  

Frederikssund Kommune 

Frederikssund 

Kommunes løn- og 

driftsbudget, kr. 

Regnskab 

2012 
Én klinik i Hillerød En klinik i Hillerød 

og en satellit i Fre-

derikssund 

Nybyg Leje Nybyg Leje 

I alt 4.017.400 4.282.500 3.988.700 4.201.900 3.992.600 

I alt ekskl. hensættelse 
til udstyr og inventar 

4.017.400 4.160.300 3.866.500 4.071.800 3.862.600 

 

For Frederikssund Kommune vil der være en økonomisk gevinst ved at gå 

med i et fællesskab. Dette på trods af, at Frederikssund Kommunes børnetal 

er 9.975 børn og unge i 2012, hvilket giver mulighed for at have ét fuldt ideal-

team ansat i kommunens tandregulering.  
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Ser man på det økonomisk mest fordelagtige scenarium, vil Frederikssund 

Kommune årligt spare 28.700 kr. ved at indgå i tandreguleringsklinikken i for-

hold til det nuværende budget. Besparelsen forventes at blive større med ti-

den, da tilpasningen i forhold til børnetallet alt andet lige vil være lettere i tand-

reguleringsklinikken, end hvis Frederikssund Kommune fortsætter med egen 

tandregulering. Hertil kommer, at Frederikssund Kommune vil få en indtægt på 

188.500 kr. årligt (husleje samt drift og vedligehold), hvis tandreguleringskli-

nikken etableres med en satellit i Frederikssund. Ved scenariet med én klinik i 

Hillerød vil Frederikssund Kommune i stedet få frigjort lokaler til anden brug.  

Gribskov Kommune 

Gribskov Kommu-

nes løn- og drifts-

budget, kr. 

Regnskab 

2012 
Én klinik i Hillerød En klinik i Hillerød 

og en satellit i Fre-

derikssund 

Nybyg Leje Nybyg Leje 

I alt 4.054.700 3.694.700 3.441.200 3.625.100 3.444.600 

I alt ekskl. hensættelse 
til udstyr og inventar 

4.054.700 3.589.200 3.335.800 3.512.900 3.332.400 

 

For Gribskov Kommune vil der være en økonomisk gevinst ved at indgå i 

tandreguleringsklinikken.  

Ser man på det økonomisk mest fordelagtige scenarium, vil Gribskov Kom-

mune årligt spare 613.500 kr. ved at indgå i tandreguleringsklinikken i forhold 

til det nuværende budget. Besparelsen forventes at blive større med tiden, da 

tilpasningen i forhold til børnetallet alt andet lige vil være lettere i tandregule-

ringsklinikken, end hvis Gribskov Kommune fortsætter med egen tandregule-

ring. 

Halsnæs Kommune 

Halsnæs Kommu-

nes løn- og drifts-

budget, kr. 

Regnskab 

2012 
Én klinik i Hillerød En klinik i Hillerød 

og en satellit i Fre-

derikssund 

Nybyg Leje Nybyg Leje 

I alt 3.205.100 2.712.500 2.526.400 2.661.400 2.528.900 

I alt ekskl. hensættelse 
til udstyr og inventar 

3.205.100 2.635.100 2.449.000 2.579.000 2.446.500 

 

For Halsnæs Kommune vil der være en økonomisk gevinst ved at indgå i 

tandreguleringsklinikken.  

Ser man på det økonomisk mest fordelagtige scenarium, vil Halsnæs Kommu-

ne årlig spare 678.700 kr. ved at indgå i tandreguleringsklinikken i forhold til 

det nuværende budget. Besparelsen forventes at blive større med tiden, da 
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tilpasningen i forhold til børnetallet alt andet lige vil være lettere i tandregule-

ringsklinikken, end hvis Halsnæs Kommune fortsætter i Tandreguleringscente-

ret sammen med Hillerød Kommune. Det skal dog bemærkes, at Hillerød og 

Halsnæs kommuner for årene 2012 til 2014 har besluttet en ekstranormering 

af tandreguleringsområdet, hvorfor den ovenstående besparelse alt andet lige 

vil være mindre fra 2015. 

For Halsnæs Kommune er der desuden et økonomisk usikkerhedsmoment, 

fordi Tandreguleringscenteret i dag er beliggende i pavilloner, som enten skal 

fjernes eller lovliggøres, hvor sidstnævnte indebærer en samlet udgift på mere 

end 800.000 kr. Samtidig er Tandreguleringscenterets udstyr slidt og bør efter 

en faglig vurdering skiftes inden for de kommende år. Investering til udskift-

ning af udstyr forventes at være i størrelsesordenen 1.400.000 kr.  

Begge disse udgiftsposter, som i givet fald skal deles med Hillerød Kommune, 

vil med en beslutning om etablering af tandreguleringsklinikken ikke længere 

være relevante. Dog vil der formentlig være et behov for udskiftning af udstyr, 

som er helt nedslidt, idet der vil gå en periode før tandreguleringsklinikken kan 

være i drift. 

Udgifterne til udskiftning af nedslidt udstyr er bevilget i 2014. 

Hillerød Kommune 

Hillerød Kommunes 

løn- og driftsbud-

get, kr. 

Regnskab 

2012 
Én klinik i Hillerød En klinik i Hillerød 

og en satellit i Fre-

derikssund 

Nybyg Leje Nybyg Leje 

I alt 5.031.900 5.052.800 4.706.100 4.957.600 4.710.800 

I alt ekskl. hensættelse 
til udstyr og inventar 

5.031.900 4.908.600 4.561.900 4.804.200 4.557.300 

 

For Hillerød Kommune vil der være en økonomisk gevinst ved at indgå i tand-

reguleringsklinikken.  

Ser man på det økonomisk mest fordelagtige scenarium, vil Hillerød Kommu-

ne årligt spare 325.800 kr. ved at indgå i tandreguleringsklinikken i forhold til 

det nuværende budget. Besparelsen forventes at blive større med tiden, da 

tilpasningen i forhold til børnetallet alt andet lige vil være lettere i tandregule-

ringsklinikken, end hvis Hillerød Kommune fortsætter i Tandreguleringscente-

ret sammen med Halsnæs Kommune. Det skal dog bemærkes, at Hillerød og 

Halsnæs kommuner for årene 2012 til 2014 har besluttet en ekstranormering 

af tandreguleringsområdet, hvorfor den ovenstående besparelse alt andet lige 

vil være mindre fra 2015. 

Som for Halsnæs Kommune gælder det for Hillerød Kommune, at der er et 

økonomiske usikkerhedsmoment ved, at Tandreguleringscenteret i dag er be-
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liggende i pavilloner, som enten skal fjernes eller lovliggøres, og at der fore-

står en nødvendig investering i udstyr. Udgifter som tilsammen løber op i 

2.200.000 kr., men som skal deles med Halsnæs Kommune. 

Begge disse udgiftsposter vil med en beslutning om etablering af tandregule-

ringsklinikken ikke længere være relevante. Dog vil der formentlig være et be-

hov for udskiftning af udstyr, som er helt nedslidt, idet der vil gå en periode før 

tandreguleringsklinikken kan være i drift. 

Udgifterne til udskiftning af nedslidt udstyr er bevilget i 2014. 

Ved nybygning af en klinik i Hillerød er der forudsat en model, hvor Hillerød 

Kommune påtager sig anlægsudgiften. Anlægsudgiften modsvares af en årlig 

huslejeindtægt, som er beregnet ud fra en 30-årig lineær afskrivning jf. bilag 3. 

Konsekvenser hvis ikke alle kommuner ind-

træder i fællesskabet 

Beregninger og analyser i nærværende rapport er lavet på grundlag af, at alle 

fem kommuner indgår i tandreguleringsklinikken. Det rejser spørgsmålet om, 

hvilke konsekvenser der vil være af, at én eller flere kommuner ikke måtte øn-

ske at indtræde i fællesskabet.  

En konkret vurdering heraf ville en forudsætte et stort antal detaljerede genbe-

regninger af alle tal i rapporten: 

 Fem beregninger, hvor hver enkelt af de fem kommuner ikke indgik i 

beregningen 

 Ni beregninger, hvor først én af kommunerne forudsattes ikke at skulle 

indgå i beregningen og så kombineret med, at hver enkelt af de fire øv-

rige kommuner ikke indgik i beregningen 

Imidlertid er en meget stor andel af de beregnede løn- og driftsbudgetter for 

tandreguleringsklinikken direkte variable med antallet af børn og unge, der po-

tentielt skal have tandregulering. Det gælder fx udgifter til personale, forbrugs-

artikler, administration og administrationsoverhead, men det gælder også 

langt den største del af anlægs- og huslejeudgifterne, fordi færre børn betyder 

mindsket m2-behov. 

De ikke-variable omkostninger er således helt overvejende det anslåede revi-

sionshonorar samt anlægs- og huslejeudgiften til udvalgte rum i tandregule-

ringsklinikken, som er uafhængige af, hvor mange børn og unge, tandregule-

ringsklinikken skal have kapacitet til. De anslåede ikke-variable omkostninger 

vurderes til kun at være i størrelsesordenen 250.000 – 350.000 kr. 

Hvis én af de fem kommuner ikke ønsker at indtræde i fællesskabet, bliver de 

ovenstående beregninger af de økonomiske besparelser/tab for de øvrige fire 

kommuner således ”forværret” med deres børne- og ungetalsandel af 250.000 

– 350.000 kr. Der er med andre ord tale om en relativt lille økonomisk konse-

kvens.  
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Hvis to af de fem kommuner ikke ønsker at indtræde i fællesskabet, er det 

imidlertid noget mere usikkert, om der vil være økonomiske fordele ved at 

etablere fællesskabet. Det hænger ikke mindst sammen med, at en række af 

de vurderede stordriftsfordele (jf. afsnit 6) så ville mindskes betydeligt eller helt 

bortfalde. Hvis denne situation opstår, vil den økonomiske fordel ved fælles-

skabet afhænge af, hvilke kommuner der ikke ønsker at deltage. Dette fordi 

muligheden for realisering af stordriftsfordelene vil være afhængig af, om det 

er de to mindste eller de to største kommuner, som ikke ønsker at indtræde. 
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Bilag 

Bilag 1: Bemanding, økonomi og demografi i 

de fem kommuner 

I det efterfølgende gennemgås de fem kommuners nuværende tandregulering 

med hensyn til bemanding og økonomi, lige som den forventede demografiud-

vikling for børn og unge til og med 17 år beskrives. 

Allerød Kommunes tandregulering 

Allerød Kommune har en tandreguleringsklinik beliggende på Engholmskolen, 

som har to selvstændige behandlingsrum med én unit i hvert rum. Basistand-

plejen og tandreguleringen deles derudover om en unit i basistandplejens kli-

nik samt sterilisation, røntgen, frokoststue og omklædning samt toilet. 

I efteråret 2012 besluttede Byrådet, at tandplejen skal centraliseres fra nuvæ-

rende seks decentrale klinikker til én fælles klinik, inklusiv tandregulering. Der 

bevilliges i alt ca. 9,3 mio. kr. til formålet, og der forventes en årlig besparelse 

på 1 mio. kr. på driften. En del af driftsbesparelsen er effektueret ved persona-

lereduktion og ville være sket uanset centralisering, da der er tale om tilpas-

ning i forhold til opgaver, børnetal og serviceniveau. Der er ikke taget højde for 

centraliseringskonsekvenser i denne analyse. 

Bemanding 

Tandreguleringen varetages 

af i alt 3,8 årsværk. Tandregu-

leringens aktuelle antal med-

arbejdere fordelt på persona-

lekategorier samt årsværk pr. 

10.000 børn og unge fremgår 

af skemaet. 

De administrative opgaver ud-

føres hovedsagligt af klinikas-

sistenterne i tandreguleringen. Basistandplejen varetager derudover admini-

stration for tandreguleringen svarende til ca. 0,05 årsværk, som er medregnet 

i ovenstående opgørelse. 

Økonomi 

Det samlede regnskab for tandreguleringen var 2,4 mio. kr. i 2012, hvilket sva-

rer til 376 kr. pr. 0-17 årig i kommunen. Tandreguleringens regnskaber for 

2010 til og med 2012 samt budgettet for 2013 fremgår af nedenstående ske-

ma. 

Personale Årsværk Årsværk pr. 10.000 

børn og unge 

Specialtandlæger 0,8 1,3 

Tandplejere 1,2 1,9 

Klinikassistenter 1,8 2,8 

I ALT  3,8 6,0 
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Økonomi, kr. 2010 2011 2012 Budget 2013 

Personale 1.942.000 1.966.500 1.776.000 1.810.000 

Forbrugsartikler, inkl. 
faglig ekspertise 

544.454 653.343 576.232 518.495 

Administration (kontor-
artikler, it mv.) 

0 0 0 0 

Drift og vedligeholdelse 0 0 0 0 

Indtægter 0 0 0 0 

I ALT 2.486.454 2.619.843 2.352.232 2.328.495 

Pr. 0-17 årig - - 376 374 

 

Allerød Kommune har ikke kunnet opgøre tandreguleringens udgifter til admi-

nistration, drift og vedligeholdelse samt indtægter, da regnskab og budgetter 

for disse udgifter ligger i basistandplejen. Det har heller ikke været muligt at 

give et estimat for tandreguleringens træk på disse udgifter. Det betyder, at Al-

lerøds enhedsomkostning alt andet lige indeholder færre udgiftsposter end de 

øvrige kommuner, hvilket er en medvirkende årsag til, at Allerød Kommune 

har den laveste enhedsomkostning blandt de fem kommuner. 

Demografi 

I 2012 var antallet af 0-17 årige i Allerød Kommune 6.253. Demografiprogno-

serne forudser et fald i antallet af børn og unge frem mod 2022. Således vil 

der være 5.817 0-17 årige i 2022. Det svarer til et fald på 436 børn og unge og 

7% i forhold til 2012. 

Demografiprognosen for de 

0-17 årige i Allerød Kom-

mune fremgår af figuren.  

Såfremt enhedsomkostnin-

gerne ved tandregulering 

ikke skal stige de kommen-

de år bør der løbende væ-

re et fald i antal ansatte. I 

2022 vil der således kun 

være behov for 3,4 års-

værk til varetagelsen af 

tandreguleringen. Det svarer til en reduktion på 0,4 årsværk. 

Hvis enhedsomkostningen til tandregulering ikke skal stige, skal normeringen 

de kommende år nedjusteres som vist i nedenstående skema. 
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Normeringssituation  2012 2017 2022 

Antal børn og unge 6.253 5.965 5.817 

Specialtandlæger 0,8 0,8 0,7 

Tandplejere 1,2 1,1 1,1 

Klinikassistenter 1,8 1,7 1,6 

I ALT 3,8 3,6 3,4 

 

Frederikssund Kommunes tandregulering 

Frederikssund Kommune har en tandreguleringsklinik placeret på Ådalens 

Skole. Tandreguleringsklinikken består af et behandlingsrum med tre units 

med gennemgang til endnu et behandlingsrum med én unit. Tandregulerings-

klinikken indeholder desuden et kontor for specialtandlæger og er fælles med 

basistandplejen om reception, venteværelse og røntgen. 

Bemanding 

Tandreguleringen varetages 

af i alt 5,6 årsværk. Tandregu-

leringens aktuelle antal med-

arbejdere fordelt på persona-

lekategorier samt årsværk pr. 

10.000 børn og unge fremgår 

af skemaet. 

De administrative opgaver va-

retages af kontorpersonale. 

 

Økonomi 

Det samlede regnskab for tandreguleringen var 4,0 mio. kr. i 2012, hvilket sva-

rer til 403 kr. pr. 0-17 årig i kommunen. Tandreguleringens regnskaber for 

2010 til og med 2012 samt budgettet for 2013 fremgår af nedenstående ske-

ma. 

Personale Årsværk Årsværk pr. 10.000 

børn og unge 

Specialtandlæger 1,3 1,3 

Tandplejere 1,0 1,0 

Klinikassistenter 2,9 2,9 

Kontorpersonale 0,5 0,5 

I ALT 5,6 5,6 
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Økonomi, kr. 2010 2011 2012 Budget 2013 

Personale 2.819.398 2.947.466 2.937.370 3.037.000 

Forbrugsartikler, inkl. 
faglig ekspertise 

692.284 478.035 961.910 450.000 

Administration (kontor-
artikler, it mv.) 

48.393 42.078 46.434 46.000 

Drift og vedligeholdelse 56.121 53.275 71.644 73.000 

Indtægter 0 0 0 0 

I ALT 3.616.196 3.520.854 4.017.358 3.606.000 

Pr. 0-17 årig - - 403 362 

 

Frederikssund Kommune foretog i 2012 ekstraordinære køb af Tiops og nye 

units. Budgettet for forbrugsartikler er i budget 2013 reduceret med ca. 

500.000 kr. i forhold til forbruget i 2012.  

Demografi 

I 2012 var antallet af 0-17 årige i Frederikssund Kommune 9.975. Demografi-

prognoserne forudser et fald i antallet af børn og unge frem mod 2022. Såle-

des vil der være 9.188 0-17 årige i 2022. Det svarer til et fald på 787 børn og 

unge og 8% i forhold til 2012. 

Demografiprognosen for de 0-17 årige i Frederikssund Kommune fremgår af 

figuren. 

Såfremt enhedsomkostnin-

gerne ved tandregulering 

ikke skal stige de kommen-

de år bør der løbende være 

et fald i antal ansatte. I 

2022 vil der således kun 

være behov for 5,2 årsværk 

til varetagelsen af tandre-

guleringen. Det svarer til en 

reduktion på 0,4 årsværk. 

Hvis enhedsomkostningen til tandregulering ikke skal stige, skal normeringen 

de kommende år nedjusteres som vist i nedenstående skema. 
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Normeringssituation  2012 2017 2022 

Antal børn og unge 9.975 9.445 9.188 

Specialtandlæger 1,3 1,2 1,2 

Tandplejere 1,0 0,9 0,9 

Klinikassistenter 2,9 2,7 2,7 

Kontorpersonale 0,5 0,5 0,5 

I ALT 5,6 5,3 5,2 

 

Gribskov Kommunes tandregulering 

Gribskov Kommunes tandpleje har et hus i Græsted med fem behandlings-

rum, hvor tandreguleringen er placeret sammen med cariesafdelingen. Tand-

reguleringen har tre behandlingsrum, med én unit i hvert rum, en reception 

med to kontorpladser og et lagerrum og et kontor til specialtandlægen. Der er 

et stort digitalt røntgenrum. Tandreguleringen og cariesafdelingen har fælles 

spisekøkken, venteværelse, sterilisation, profylakserum og omklædningsfacili-

teter. 

Bemanding 

Tandreguleringen varetages 

af i alt 5,5 årsværk. Tandregu-

leringens aktuelle antal med-

arbejdere fordelt på persona-

lekategorier samt årsværk pr. 

10.000 børn og unge fremgår 

af skemaet. 

De administrative opgaver va-

retages af klinikassistenterne 

og er derfor indeholdt i opgørelsen af årsværk. 

Økonomi 

Det samlede regnskab for tandreguleringen var 4,1 mio. kr. i 2012, hvilket sva-

rer til 476 kr. pr. 0-17 årig i kommunen. Tandreguleringens regnskaber for 

2010 til og med 2012 samt budgettet for 2013 fremgår af nedenstående ske-

ma. 

Personale Årsværk Årsværk pr. 10.000 

børn og unge 

Specialtandlæger 1,0 1,2 

Tandplejere 1,3 1,5 

Klinikassistenter 3,2 3,8 

I ALT 5,5 6,4 
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Økonomi, kr. 2010 2011 2012 Budget 2013 

Personale 51.373 44.399 2.675.077 2.676.682 

Forbrugsartikler, inkl. 
faglig ekspertise 

878.388 796.638 1.175.282 1.000.000 

Administration (kontor-
artikler, it mv.) 

95.459 82.290 83.227 85.000 

Drift og vedligeholdelse 110.358 124.354 121.102 115.000 

Indtægter 0 0 0 0 

I ALT 1.135.578 1.047.681 4.054.688 3.876.682 

Pr. 0-17 årig - - 476 461 

 

Gribskov Kommunes udgifter til forbrugsartikler var højt i 2012 på grund af 

budgetoverskud, hvorfor der ekstraordinært er indkøbt ekstra forbrugsartikler 

og mindre udstyr. I budgettet for 2013 er budgettet til forbrugsartikler reduceret 

med 175.000 kr.  

Demografi 

I 2012 var antallet af 0-17 årige i Gribskov Kommune 8.607. Demografiprog-

noserne forudser et fald i antallet af børn og unge frem mod 2022. Således vil 

der være 7.409 0-17 årige i 2022. Det svarer til et fald på 1.198 børn og unge 

og 14% i forhold til 2012. 

Demografiprognosen for de 

0-17 årige i Gribskov Kom-

mune fremgår af figuren. 

Såfremt enhedsomkostnin-

gerne ved tandregulering 

ikke skal stige de kommen-

de år bør der løbende være 

et fald i antal ansatte. I 

2022 vil der således kun 

være behov for 4,8 års-

værk til varetagelsen af 

tandreguleringen. Det svarer til en reduktion på 0,7 årsværk. 

Hvis enhedsomkostningen til tandregulering ikke skal stige, skal normeringen 

de kommende år nedjusteres som vist i nedenstående skema. 
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Normeringssituation  2012 2017 2022 

Antal børn og unge 8.607 7.893 7.409 

Specialtandlæger 1,0 0,9 0,9 

Tandplejere 1,3 1,2 1,1 

Klinikassistenter 3,2 3,0 2,8 

I ALT 5,5 5,1 4,8 

 

Halsnæs og Hillerød kommuners tandregulering 

Halsnæs Kommune indgik pr. 1. august 2009 en aftale med Hillerød Kommu-

ne om, at børn og unge med behov for tandregulering behandles på Tandre-

guleringscenteret i Hillerød. Tandreguleringscenteret vurderer, hvilke børn og 

unge der skal behandles, og hvilken behandling de tilbydes. Tandregulerings-

centeret er forpligtet til at indkalde patienter i den rækkefølge, de visiteres, 

uden hensyntagen til bopælskommune. 

Halsnæs Kommune betaler et fast beløb til Tandreguleringscenterets byg-

ningsdrift. De øvrige løbende driftsudgifter fordeles mellem Halsnæs Kommu-

ne og Hillerød Kommune på grundlag af andelen af 0-17 årige børn og unge i 

de to kommuner. Derudover betaler Halsnæs Kommune et administrations-

overhead på 7% af udgifterne fratrukket etableringsudgifter. 

Tandreguleringscenteret er beliggende i pavilloner i tilknytning til tandklinikken 

på Frederiksborg Byskole i Hillerød og kun få hundrede meter fra Hillerød Sta-

tion. Det er vurderingen, at arbejdsmiljøforholdene i pavillonerne ikke er opti-

male, og at Arbejdstilsynet næppe vil vedblive med at godkende dem.  

Tandreguleringscenteret har syv units. Tandreguleringscenteret bruger rønt-

gen, sterilisation, sugemotor samt kompressor fælles med Hillerød Kommunes 

almindelige tandklinik på Frederiksborg Byskole. Udstyret slidt og bør efter en 

faglig vurdering skiftes inden for de kommende år. 

Bemanding og økonomi for Tandreguleringscenteret er i de efterfølgende af-

snit fordelt på grundlag af andelen af 0-17 årige i de to kommuner. 
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Bemanding 

Tandreguleringen varetages af i alt 12,8 årsværk.  

Halsnæs Kommune 

Halsnæs Kommunes andel 

udgør 4,5 årsværk. Tandregu-

leringens aktuelle antal med-

arbejdere fordelt på persona-

lekategorier samt årsværk pr. 

10.000 børn og unge fremgår 

af skemaet. 

De administrative opgaver va-

retages dels af kontorperso-

nale, dels af klinikassistenter 

og er derfor indeholdt i opgø-

relsen af årsværk. 

Hillerød Kommune 

Hillerød Kommunes andel ud-

gør 8,3 årsværk. Tandregule-

ringens aktuelle antal medar-

bejdere fordelt på personale-

kategorier samt årsværk pr. 

10.000 børn og unge fremgår 

af skemaet. 

De administrative opgaver va-

retages dels af kontorperso-

nale, dels af klinikassistenter 

og er derfor indeholdt i opgø-

relsen af årsværk. 

Økonomi 

Det samlede regnskab for tandreguleringscenteret i Hillerød var 8,2 mio. kr. i 

2012, hvilket svarer til 455 kr. pr. 0-17 årig i de to kommuner. Der har været 

udfordringer med at dele økonomien ud på de to kommuner. Der er derfor kun 

foretaget opdeling af økonomien for regnskabet for 2012. Niveauet afviger ik-

ke historisk. Tandreguleringens regnskab for 2012 fremgår af nedenstående 

skema. 

Personale Årsværk Årsværk pr. 10.000 

børn og unge 

Specialtandlæger 0,8 1,2 

Tandplejere 0,6 1,0 

Klinikassistenter 3,0 4,8 

Kontorpersonale 0,1 0,1 

I ALT 4,5 7,1 

Personale Årsværk Årsværk pr. 10.000 

børn og unge 

Specialtandlæger 1,4 1,2 

Tandplejere 1,2 1,0 

Klinikassistenter 5,6 4,7 

Kontorpersonale 0,1 0,1 

I ALT 8,3 7,0 
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Økonomi i 2012, kr. Halsnæs Kommune Hillerød Kommune 

Personale 2.259.072 3.738.888 

Forbrugsartikler, inkl. faglig 
ekspertise 

579.034 958.334 

Administration (kontorartik-
ler, it mv.) 

0 0 

Drift og vedligeholdelse 368.498 337.381 

Indtægter -1.544 -2.734 

I ALT 3.205.061 5.031.869 

Pr. 0-17 årig 507 428 

 

Det har ikke været muligt at adskille udgifter til administration, da disse konte-

res sammen med udgifter til forbrugsartikler. Tandreguleringscenteret har en 

lille indtægt, som skyldes indtægter på røntgenbilleder. 

Der er en forskel på enhedsomkostningerne mellem de to kommuner, svaren-

de til 79 kr. i 2012. Forskellen skyldes, at Halsnæs betaler et overhead på 7% 

af udgifterne. Derudover betaler Halsnæs et bidrag på 319.776 kr. til pavillo-

nerne, som er indeholdt i drift og vedligeholdelse.  

Demografi 

Halsnæs Kommune 

I 2012 var antallet af 0-17 årige i Halsnæs Kommune 6.317. Demografiprog-

noserne forudser et fald i antallet af børn og unge frem mod 2022. Således vil 

der være 5.319 0-17 årige i 2022. Det svarer til et fald på 998 børn og unge og 

16% i forhold til 2012. 

Demografiprognosen for de 

0-17 årige i Halsnæs Kom-

mune fremgår af figuren. 

Såfremt enhedsomkostnin-

gerne ved tandregulering 

ikke skal stige de kommen-

de år bør der løbende væ-

re et fald i antal ansatte. I 

2022 vil der således kun 

være behov for 3,8 års-

værk til varetagelsen af tandreguleringen. Det svarer til en reduktion på 0,7 

årsværk. 

Hvis enhedsomkostningen til tandregulering ikke skal stige, skal normeringen 

de kommende år nedjusteres som vist i nedenstående skema. 
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Normeringssituation  2012 2017 2022 

Antal børn og unge 6.317 5.820 5.319 

Specialtandlæger 0,8 0,7 0,7 

Tandplejere 0,6 0,6 0,5 

Klinikassistenter 3,0 2,8 2,5 

Kontorpersonale 0,1 0,1 0,1 

I ALT 4,5 4,2 3,8 

 

Hillerød Kommune 

I 2012 var antallet af 0-17 årige i Hillerød Kommune 11.768. Demografiprog-

noserne forudser et fald i antallet af børn og unge frem mod 2022. Således vil 

der være 11.153 0-17 årige i 2022. Det svarer til et fald på 615 børn og unge 

og 6% i forhold til 2012. 

Demografiprognosen for de 

0-17 årige i Hillerød Kom-

mune fremgår af figuren. 

Såfremt enhedsomkostnin-

gerne ved tandregulering 

ikke skal stige de kommen-

de år bør der løbende væ-

re et fald i antal ansatte. I 

2022 vil der således kun 

være behov for 7,8 års-

værk til varetagelsen af 

tandreguleringen. Det svarer til en reduktion på 0,5 årsværk. 

Hvis enhedsomkostningen til tandregulering ikke skal stige, skal normeringen 

de kommende år nedjusteres som vist i nedenstående skema. 

Normeringssituation  2012 2017 2022 

Antal børn og unge 11.768 11.328 11.153 

Specialtandlæger 1,4 1,4 1,4 

Tandplejere 1,2 1,1 1,1 

Klinikassistenter 5,6 5,4 5,3 

Kontorpersonale 0,1 0,1 0,1 

I ALT 8,3 8,0 7,8 
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Bilag 2: Lokalebehov 
Nedenstående skema viser m2-behovet fordelt på forskellige rum i tandregule-

ringsklinikken. 

Behov for  
rum/funktioner 

Nettom
2
-behov ved 

én klinik i Hillerød 

Fradrag ved satel-
lit i Frederikssund 

Behandlingsrum 

2 store behandlingsrum á 8 stole 
á12 m²  

2 x 96 =192 36 

1 mindre behandlingsrum med 1 
stol áa 18 m² 

18 - 

Røngtenrum OP og almindelige 
billeder  

21 - 

Teknikrum 

Teknikrum til tandlæge delen 
(skinner, plader mv.) 

20 4 

Sterilisationsrum  40 10 

Maskinrum 50 10 

Depot/arkiv 20 5 

Rengøringsrum 10 - 

Patientrum 

2 vente-områder med hver sit 
profylakserum med 3 håndvaske 
– fælles reception med 2 ar-
bejdspladser, venteværelse og 
profylakserum  

80 20 

2 samtalerum 18 - 

2 patienttoiletter samt 1 handi-
captoilet 

11 - 

Personalerum 

Kontor med 5 arbejdspladser til 
specialtandlæger 

36 7 

Kontor med 3 arbejdspladser 20 6 

Personalefaciliteter til 16-20 per-
soner, herunder 2 omklædnings-
rum køkken og frokostrum, mø-
delokale, bad og toilet  

90 - 

SAMLET NETTOM
2
-BEHOV 626 98 (oprundet til 100) 
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Ovenstående behov for nettom2 skal multipliceres med 1,3 for at få det nød-

vendige antal bruttom2, som indeholder m2 til gangarealer, vægge og eventu-

elle trapper. Med andre ord er der ved kun én klinik i Hillerød behov for ca. 

813 bruttom2, mens der kan fradrages 130 bruttom2, såfremt der skal være sa-

tellit i Frederikssund. 
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Bilag 3: Anlægs-, husleje- og etableringsud-

gifter 

I det efterfølgende gennemgås estimater på anlægs- og/eller huslejeudgifter 

samt øvrige etableringsomkostninger i de to scenarier. Som nævnt kan de nu-

værende lokaler til Tandreguleringscenteret for Hillerød og Halsnæs kommu-

ner ikke anvendes, hvorfor arbejdsgruppen vedrørende anlæg og drift har esti-

meret dels udgifterne til nybygning af en klinik, dels udgifterne ved at leje sig 

ind i et privat byggeri. Vurderinger af udgifter til husleje i et privat byggeri er fo-

retaget i samarbejde med en lokal ejendomsmægler. 

Arbejdsgruppen har endvidere vurderet, at det er muligt at bygge stationsnært 

i Hillerød, fx på det område hvor Tandreguleringscenteret for Halsnæs og Hil-

lerød kommuner i dag er placeret – uanset om hele tandreguleringsklinikken 

eller kun hovedklinikken skal placeres i Hillerød. Det skal dog understreges, at 

Hillerød Kommune ikke har taget stilling til fremtidig anvendelse af arealet. 

For så vidt angår scenariet med en klinik i Hillerød og en satellit i Frederiks-

sund er vurderinger af tandreguleringsklinikkens betaling for leje af Frederiks-

sund Kommunes nuværende tandreguleringslokaler foretaget i samarbejde 

med en lokal ejendomsmægler 

Én klinik i Hillerød 

Hvis hele tandreguleringsklinikken placeres i Hillerød er der behov for ca. 813 

såkaldte bruttom2 (inkl. gangarealer, eventuelle trapper etc.), jf. bilag 2. 

Nybygning af hele tandreguleringsklinikken i Hillerød 

Den samlede anlægssum for 813 m2 er vurderet til 22,5 mio. kr. inkl. alle kend-

te udgifter som rådgiverhonorar, tilslutningsafgifter, fast inventar, nødvendige 

omkostninger samt uforudseelige udgifter. Dog er omkostninger til etablering 

af parkeringspladser ikke indeholdt, idet den eksisterende grusparkerings-

plads for Frederiksberg Byskole forventes nedlagt i forbindelse med udbyg-

ning af Campus-området, hvorfor der under alle omstændigheder skal etable-

res nye parkeringspladser. Såfremt der vælges en model, hvor Hillerød Kom-

mune påtager sig anlægsudgiften, vil huslejen for tandreguleringsklinikken 

med en 30-årig lineær afskrivningsprofil udgøre 750.000 kr. pr. år. Hertil kom-

mer en estimeret forrentning baseret på 2% med en løbetid på 25 år. Den 

samlede renteudgift er fordelt over 30 år, hvilket indebærer en årlig udgift på 

960.000 kr., således at den samlede årlige husleje er 1.710.000 kr. 

Ud over ovenstående anlægssum vil der skulle investeres i inventar i form af 

fx reception, skabe, borde og stole. Beløbet, der er estimeret af et firma, der 

leverer inventar til tandklinikker, anslås til ca. 572.000 kr. 

De årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter (vand, varme, el, rengøring, forsik-

ringer, ejendomsskat, renovation og planlagt vedligehold) er estimeret til 1.000 

kr. pr. m2, i alt 813.000 kr. 
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Lejemål for hele tandreguleringsklinikken i Hillerød 

Såfremt tandreguleringsklinikken skal leje sig ind i eksisterende stationsnære 

bygninger (eller et kommende privat byggeri i Campus-området) anslås den 

årlige huslejeudgift at udgøre ca. 850 kr. pr. m2, i alt 691.050 kr. Reglerne om 

kommuners leje af bygninger betyder i øvrigt, at der er krav om deponering af 

10 års husleje, hvilket indebærer, at der skal deponeres formentlig i størrel-

sesordenen 6,91 mio. kr.  

I et privat lejemål må påregnes etableringsomkostninger til klargøring af byg-

ningen til tandreguleringsformål, fx opsætning af udsugning, lattergas mv., 

hvilket anslås til i størrelsesordenen 850.000 kr.9 

Endvidere vil der også i et privat lejemål skulle investeres i inventar i form af fx 

reception, skabe, borde og stole. Beløbet er som ovenfor anslået til ca. 

572.000 kr. 

De årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter (vand, varme, el, rengøring) er 

estimeret til 800 kr. pr. m2, i alt 650.400 kr. 

En klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund 

Hvis kun hoveklinikken placeres i Hillerød er der behov for ca. 683 såkaldte 

bruttom2 (inkl. gangarealer, eventuelle trapper etc.), jf. bilag 2.   

Nybygning af hovedklinik i Hillerød 

Den samlede anlægssum for 683 m2 er vurderet til at være 19,5 mio. kr. inkl. 

alle kendte udgifter som rådgiverhonorar, tilslutningsafgifter, fast inventar, 

nødvendige omkostninger samt uforudseelige udgifter. Som ovenfor er om-

kostninger til etablering af parkeringspladser ikke indeholdt. Såfremt der væl-

ges en model, hvor Hillerød Kommune påtager sig anlægsudgiften, vil husle-

jen for tandreguleringsklinikken med en 30-årig lineær afskrivningsprofil udgø-

re 650.000 kr. pr. år. Hertil kommer en estimeret forrentning baseret på 2% 

med en løbetid på 25 år. Den samlede renteudgift er fordelt over 30 år, hvilket 

indebærer en årlig udgift på 832.000 kr., således at den samlede årlige husle-

je er 1.482.000 kr. 

Ud over ovenstående anlægssum vil der skulle investeres i inventar i form af 

fx reception, skabe, borde og stole. Beløbet, der er estimeret af et firma, der 

leverer inventar til tandklinikker, anslås til ca. 452.000 kr. 

De årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter (vand, varme, el, rengøring, forsik-

ringer, ejendomsskat, renovation og planlagt vedligehold) er estimeret til 1.000 

kr. pr. m2, i alt 683.000 kr. 

Lejemål for hovedklinik i Hillerød  

Såfremt tandreguleringsklinikken skal leje sig ind i eksisterende stationsnære 

bygninger (eller et kommende privat byggeri i Campus-området) anslås den 

                                                
9
 Der er tale om et beløb forbundet med betydelig usikkerhed uden kendskab til de 

konkrete lokaler. 
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årlige huslejeudgift at udgøre ca. 850 kr. pr. m2, i alt 580.550 kr. Reglerne om 

kommuners leje af bygninger betyder i øvrigt, at der er krav om deponering af 

10 års husleje, hvilket indebærer, at der skal deponeres formentlig i størrel-

sesordenen 5,81 mio. kr.  

I et privat lejemål må påregnes etableringsomkostninger til klargøring af byg-

ningen til tandreguleringsformål, fx opsætning af udsugning, lattergas mv., 

hvilket anslås til i størrelsesordenen 850.000 kr.10 

Endvidere vil der også i et privat lejemål skulle investeres i inventar i form af fx 

reception, skabe, borde og stole. Beløbet er som ovenfor anslået til ca. 

452.000 kr. 

De årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter (vand, varme, el, rengøring, forsik-

ringer, ejendomsskat, renovation og planlagt vedligehold) er estimeret til De 

årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter (vand, varme, el, rengøring) er esti-

meret til 800 kr. pr. m2, i alt 554.400 kr. 

Lejemål for satellit i Frederikssund  

Såfremt tandreguleringsklinikken bruger den nuværende klinik i Frederikssund 

som satellit for fællesskabet, vil der naturligvis skulle betales husleje til Frede-

rikssund Kommune.  

Frederikssunds klinikareal er opgjort til ca. 130 bruttom2 og markedslejen i om-

rådet til 650 kr. pr. m2. Tandreguleringsklinikkens årlige huslejeudgift vil såle-

des udgøre i alt 84.500 kr. Da klinikken allerede i dag fungerer som tandregu-

leringsklinik, vil der ikke være etableringsomkostninger til klargøring af byg-

ningen, ligesom der ikke skal investeres i inventar i form af fx reception, ska-

be, borde og stole.  

De årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter (vand, varme, el, rengøring) er 

estimeret til 800 kr. pr. m2, i alt 104.000 kr. 

  

                                                
10

 Der er tale om et beløb forbundet med betydelig usikkerhed uden kendskab til de 
konkrete lokaler. 
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Bilag 4: Udstyr og udgifter i de to scenarier 

I dette bilag er opgjort behovet for diverse udstyr, som vil være nødvendigt i 

tandreguleringsklinikken. Arbejdsgruppen vedrørende udstyr og arbejdstilrette-

læggelse har samtidig vurderet, hvilket udstyr der kan overføres fra de fem 

kommuners nuværende tandreguleringsklinikker. 

Nutidsværdien for brugt udstyr er beregnet ved lineær afskrivning over den 

forventede levetid. 

Én klinik i Hillerød 

I et scenarium, hvor tandreguleringsklinikken alene har lokaler i Hillerød, vil 

der være behov for udstyr, som opgjort i nedenstående skema. 

Behov for udstyr 

Beskrivelse Antal 

Units (tandlægestol inkl. udstyr) 17 

OP og 3D røntgen 1 

Almindelig enoral røntgen 1 

Autoklaver med vandanlæg 3 

DAC autoklaver med vandanlæg 3 

Dentalopvaskemaskiner 3 

Kompressorer 2 

Sugemotorer 2 

BWT RO vandanlæg 2 

Alginatudrørere 4 

Biostar til snapskinner 2 

Gipsvibratorer 2 

Modeltrimmer 1 

3D shaper 1 
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Nedenstående skema viser, hvilket udstyr der kan overføres fra de fem kommuners nuværende tandreguleringsklinikker samt værdien heraf. 

 

Udstyr 
Allerød Frederikssund Gribskov Halsnæs/Hillerød 

Antal Nutidsværdi Antal Nutidsværdi Antal Nutidsværdi Antal Nutidsværdi 

Units (tandlægestol inkl. udstyr) 2 150.000 kr. 3 450.000 kr. 3 160.500 kr. 4 300.000 kr 

OP og 3D røntgen       1 480.000 kr. 

Almindelig enoral røntgen     1 21.500 kr.   

Autoklaver med vandanlæg   1 36.000 kr.     

DAC autoklaver med vandanlæg   1 24.000 kr.   1 36.000 kr. 

Dentalopvaskemaskiner   1 16.000 kr.     

Kompressorer   1 18.700 kr.     

Sugemotorer   1 13.500 kr.     

Alginatudrørere     1 8.000 kr. 2 6.000 kr, 

Biostar til snapskinner   1 12.000 kr.   1 12.000 kr. 

Modeltrimmer   1 2.500 kr.     

I ALT  150.000 kr.  572.700 kr.  190.000 kr.  834.000 kr. 
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I forlængelse af ovenstående vil investeringsbehovet i nyt udstyr være som 

opgjort i nedenstående skema.  

Investering i nyt udstyr 

Beskrivelse Antal Udgift 

Units (tandlægestol inkl. udstyr) 5 800.000 kr. 

Autoklaver med vandanlæg 2 120.000 kr. 

DAC autoklaver med vandanlæg 1 40.000 kr. 

Dentalopvaskemaskiner 2 80.000 kr. 

Kompressorer 1 25.600 kr. 

Sugemotorer 1 22.400 kr. 

BWT RO vandanlæg 2 112.000 kr. 

Alginatudrørere 1 8.000 kr. 

Gipsvibratorer 2 19.200 kr. 

3D shaper 1 200.000 kr. 

I ALT  1.427.200 kr. 

En klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund 

Scenariet med en klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund indebærer, at 

den nuværende fuldt udstyrede klinik i Frederikssund fungerer som satellit. 

Nutidsværdien af det eksisterende udstyr i Frederikssund er opgjort i neden-

stående skema. 

Nutidsværdi af udstyr i  

Frederikssunds tandreguleringsklinik 

Beskrivelse Antal Nutidsværdi 

Units (tandlægestol inkl. udstyr) 3 450.000 kr. 

Autoklaver  2 60.000 kr. 

Dentalopvaskemaskine 1 16.000 kr. 

Kompressor 1 18.700 kr. 

Sugemotor 1 13.500 kr. 

Biostar til snapskinner 1 12.000 kr. 

Modeltrimmer 1 2.500 kr. 

Alginatudrører 1 0 kr. 

I ALT  572.700 kr. 
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Hertil kommer, at satellitten i Frederikssund vil have behov for anvende eno-

ral, OP og 3D røntgenudstyr tilhørende Frederikssund Kommunes basistand-

pleje. Fastsættelse af tandreguleringsklinikkens lejeudgift hertil er udregnet 

ved at fordele nutidsværdien af udstyret over den resterende forventede leve-

tid multipliceret med en estimeret fordeling af, i hvilket omfang udstyret an-

vendes af Frederikssund Kommune henholdsvis tandreguleringsklinikken. Le-

jeudgiften bliver på grundlag heraf 20.000 kr. pr. år.  

I klinikken i Hillerød vil der herudover være behov for udstyr som opgjort i ne-

denstående skema. 

Behov for udstyr i Hillerød 

Beskrivelse Antal 

Units (tandlægestol inkl. udstyr) 13 

OP og 3D røntgen 1 

Almindelig enoral røntgen 1 

Autoklaver med vandanlæg 2 

DAC autoklaver med vandanlæg 2 

Dentalopvaskemaskiner 2 

Kompressor 1 

Sugemotor 1 

BWT RO vandanlæg 1 

Alginatudrørere 3 

Biostar til snapskinner 2 

Gipsvibratorer 2 

Modeltrimmer 1 

3D shaper 1 
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Nedenstående skema viser, hvilket udstyr der kan overføres fra de fire øvrige 

kommuners nuværende tandreguleringsklinikker samt værdien heraf.  

Udstyr 
Allerød Gribskov Halsnæs/Hillerød 

Antal Nutidsværdi Antal Nutidsværdi Antal Nutidsværdi 

Units (tandlægestol inkl. udstyr) 2 150.000 kr. 3 160.500 kr. 4 300.000 kr. 

OP og 3D røntgen     1 480.000 kr. 

Almindelig enoral røntgen   1 21.500 kr.   

DAC autoklaver med vandanlæg     1 36.000 kr. 

Alginatudrørere 1 8.000 kr. 1 8.000 kr. 2 6.000 kr. 

Biostar til snapskinner 1 16.000 kr.   1 12.000 kr. 

Modeltrimmer 1 18.000 kr.     

I ALT  192.000 kr.  190.000 kr.  834.000 kr. 

 

I forlængelse af ovenstående vil investeringsbehovet i nyt udstyr være som 

opgjort i nedenstående skema.  

Investering i nyt udstyr i Hillerød 

Beskrivelse Antal Udgift 

Units (tandlægestol inkl. udstyr) 4 640.000 kr. 

Autoklaver med vandanlæg 2 120.000 kr. 

DAC autoklave med vandanlæg 1 40.000 kr. 

Dentalopvaskemaskiner 2 80.000 kr. 

Kompressorer 1 25.600 kr. 

Sugemotorer 1 22.400 kr. 

BWT RO vandanlæg 1 56.000 kr. 

Gipsvibratorer 2 19.200 kr. 

3D shaper 1 200.000 kr. 

I ALT  1.203.200 kr. 
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Bilag 5: Budget til udskiftning af udstyr og 

inventar 
I dette bilag er beregnet tandreguleringsklinikkens anslåede årlige budget til 

løbende udskiftning af udstyr og inventar, hvilket dels drejer sig om units, rønt-

gen, autoklaver etc., dels om almindeligt inventar i form af fx skabe, borde og 

stole. Beregningerne er baseret på lineær afskrivning over den forventede le-

vetid på både udstyr, som overføres fra de fem kommuner, og udstyr og in-

ventar, som der skal investeres i, i forbindelse med etablering af tandregule-

ringsklinikken. Beregningerne er baseret på en 15-årig periode.  

Udskiftningsbudgettet er forskelligt alt efter, om tandreguleringsklinikken alene 

er placeret i Hillerød, eller om der er satellit i Frederikssund. Det hænger sam-

men med, at ikke alt udstyret fra den nuværende klinik i Frederikssund overfø-

res til tandreguleringsklinikken, hvis denne alene skal have lokaler i Hillerød. 

Til etableringen er der nedenstående investeringsbehov, jf. bilag 3 og 4. 

Investering i nyt udstyr og inventar ved etablering, kr. 

Beskrivelse Én klinik i  

Hillerød 

En klinik i Hillerød og en sa-

tellit i Frederikssund 

Nyt udstyr til klinik i Hillerød 1.427.200 1.203.200 

Almindeligt inventar i form af 
fx skabe, borde og stole 572.000. 452.000 

I ALT 1.999.200 1.655.200 

 

Samlet set vil scenariet med én klinik i Hillerød have en merinvestering i ud-

styr og inventar på 344.000 kr. i forbindelse med etableringen. 

Forskellen i de ovenstående investeringsbehov skyldes, at der i de to scenari-

er er en forskel i omfanget af udstyr, der overføres fra de eksisterende tandre-

guleringsklinikker. I scenariet med én klinik i Hillerød er der et større behov for 

udstyr, og klinikken får udstyr overført fra samtlige de eksisterende klinikker. I 

scenariet med en klinik i Hillerød og en satellit i Frederikssund er behovet for 

udstyr i Hillerød mindre og eksisterende udstyr i Frederikssund overføres ikke. 

I dette scenarie vil udstyret fra Frederikssund blive bevaret dér, og der vil væ-

re et behov fremadrettet for udskiftning af dette udstyr. 

I den nedenstående skema vises nutidsværdien af overført udstyr fra de eksi-

sterende tandreguleringsklinikker for hvert af de to scenarier. Tabellen viser 

en omfangsmæssig forskel mellem én klinik i Hillerød og en klinik i Hillerød 

med en satellit i Frederikssund. 
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Nutidsværdi af overført udstyr, kr 

Beskrivelse Én klinik i  

Hillerød 

En klinik i Hillerød og en 

satellit i Frederikssund 

Eksisterende udstyr til kli-
nikken i Hillerød 1.746.700 1.216.000 

Eksisterende udstyr i satellit 
i Frederikssund - 572.700 

I ALT 1.746.700 1.788.700 

 

Ovenstående tabel viser, at der er for scenariet med en satellit i Frederikssund 

overføres udstyr med en nutidsværdi på 42.000 kr. mere end i scenariet med 

én klinik i Hillerød. Udstyret, der overføres fra de eksisterende tandregule-

ringsklinikker, er aldersmæssigt meget forskelligt og skal udskiftes over de 

kommende år, hvilket er medregnet i budgettet til udskiftning af udstyr og in-

ventar. 

Til budgettet er udarbejdet en hensættelsesmodel til udskiftning af udstyr og 

inventar. I modellen er beregnet en årlig hensættelse baseret på udskiftning af 

udstyr og inventar efter forventet levetid og ud fra oplyste anskaffelsespriser. 

Årlig hensættelse til udstyr og inventar, kr. 

Beskrivelse Én klinik i  

Hillerød 

En klinik i Hillerød og en 

satellit i Frederikssund 

Nyt udstyr til klinik i Hillerød 109.200 92.000 

Almindeligt inventar i form 
af fx skabe, borde og stole 57.200  45.200 

Eksisterende udstyr til kli-
nikken i Hillerød 195.100 152.400 

Eksisterende udstyr i satel-
lit i Frederikssund - 55.200 

I ALT 361.500 344.800 

 

Ovenstående skema viser finansieringsbehovet ud fra hensættelsesmetoden. 

Det fremgår, at der med én klinik i Hillerød er et årligt behov svarende til 

361.500 kr. For scenariet med en satellit i Frederikssund er der et årligt hen-

sættelsesbehov på 16.700 kr. mindre, svarende til 344.800 kr.  

For tandreguleringsklinikken i Frederikssund er der beregnet en leje for brug 

af to digitalrøntgen på i alt 20.000 kr. årligt. Maskinerne ejes og vedligeholdes 

af basistandplejen, og investering til udskiftning af disse foretages af basis-

tandplejen, og er derfor ikke taget med i hensættelsesberegningen for tandre-

guleringsklinikken.  
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I perioden indtil udstyret, der overføres fra de eksisterende klinikker er fuldt 

udskiftet, vil finansieringsbehovet være højere. Det skyldes, at der hensættes 

til udskiftning af det ældre udstyr på færre år.  

For scenariet med én klinik i Hillerød vil det være 164.500 kr. højere i det før-

ste driftsår og faldende med gennemsnitligt 12.700 kr. årligt til 361.500 kr.  

For scenariet med en klinik i Hillerød og satellit i Frederikssund vil hensættel-

sen være 194.900 kr. højere i første driftsår og faldende med gennemsnitligt 

15.000 kr. årligt til 344.800 kr.  
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Bilag 6: Kommunernes andel af tandregule-

ringsklinikkens samlede løn- og driftsbud-

get 
Nedenstående skemaer viser tandreguleringsklinikkens samlede løn- og 

driftsbudget fordelt på kommunerne ud fra princippet om andelen af 0-17 åri-

ge, jf. afsnit 9. Det samlede løn og driftsbudget er opdelt i to scenarier med to 

muligheder for nybygning og leje i privat byggeri. 

Kommunernes andel af løn- og driftsbudgettet ved én klinik i Hillerød opført 

som nybyg fremgår nedenfor. 

Én klinik i Hillerød 

Nybyg, kr. 

Allerød Frederiks-

sund 

Gribskov Halsnæs Hillerød Total 

Personale 1.685.800 2.689.000 2.319.900 1.703.200 3.172.600 11.570.500 

Forbrugsartikler, inkl. faglig ek-
spertise 339.900 542.200 467.700 343.400 639.700 2.332.900 

Administration 32.000 51.000 44.000 32.300 60.200 219.500 

Drift og vedligehold - - - - - - 

Husleje, drift og vedligehold 367.600 586.300 505.900 371.400 691.800 2.523.000 

Hensættelse til udstyr og inventar 76.600 122.200 105.500 77.400 144.200 526.000 

Revisorhonorar 7.300 11.600 10.000 7.400 13.700 50.000 

Indtægter - - - - - - 

Administrationsoverhead  
(7% af ovenstående poster) 175.600 280.200 241.700 177.400 330.500 1.205.500 

I ALT 2.684.900 4.282.500 3.694.700 2.712.500 5.052.800 18.427.400 

 

Kommunernes andel af løn- og driftsbudgettet ved én klinik i Hillerød og som 

leje i privat byggeri fremgår nedenfor. 

Én klinik i Hillerød 

Leje i privat byggeri, kr. 

Allerød Frederiks-

sund 

Gribskov Halsnæs Hillerød Total 

Personale 1.685.800 2.689.000 2.319.900 1.703.200 3.172.600 11.570.500 

Forbrugsartikler, inkl. faglig ek-
spertise 339.900 542.200 467.700 343.400 639.700 2.332.900 

Administration 32.000 51.000 44.000 32.300 60.200 219.500 

Drift og vedligehold - - - - - - 
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Husleje, drift og vedligehold 195.500 311.800 269.000 197.500 367.800 1.341.500 

Hensættelse til udstyr og inventar 76.600 122.200 105.500 77.400 144.200 526.000 

Revisorhonorar 7.300 11.600 10.000 7.400 13.700 50.000 

Indtægter - - - - - - 

Administrationsoverhead  
(7% af ovenstående poster) 163.600 260.900 225.100 165.300 307.900 1.122.800 

I ALT 2.500.700 3.988.700 3.441.200 2.526.400 4.706.100 17.163.200 

 

Kommunernes andel af løn- og driftsbudgettet ved en klinik i Hillerød og satel-

lit i Frederikssund opført som nybyg fremgår nedenfor. 

En klinik i Hillerød og  

satellit i Frederikssund 

Nybyg, kr. 

Allerød Frederiks-

sund 

Gribskov Halsnæs Hillerød Total 

Personale 1.685.800 2.689.000 2.319.900 1.703.200 3.172.600 11.570.500 

Forbrugsartikler, inkl. faglig ek-
spertise 339.900 542.200 467.700 343.400 639.700 2.332.900 

Administration 32.000 51.000 44.000 32.300 60.200 219.500 

Drift og vedligehold - - - - - - 

Husleje, drift og vedligehold 315.400 503.100 434.100 318.700 593.600 2.165.000 

Hensættelse til udstyr og inventar 81.500 130.100 112.200 82.400 153.500 559.700 

Revisorhonorar 7.300 11.600 10.000 7.400 13.700 50.000 

Indtægter - - - - - - 

Administrationsoverhead  
(7% af ovenstående poster) 172.300 274.900 237.200 174.100 324.300 1.182.800 

I ALT 2.634.300 4.201.900 3.625.100 2.661.400 4.957.600 18.080.400 
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Kommunernes af løn- og driftsbudgettet ved en klinik i Hillerød og satellit i 

Frederikssund og som leje i privat byggeri fremgår nedenfor. 

En klinik i Hillerød og  

satellit i Frederikssund 

Leje i privat byggeri, kr. 

Allerød Frederiks-

sund 

Gribskov Halsnæs Hillerød Total 

Personale 1.685.800 2.689.000 2.319.900 1.703.200 3.172.600 11.570.500 

Forbrugsartikler, inkl. faglig ek-
spertise 339.900 542.200 467.700 343.400 639.700 2.332.900 

Administration 32.000 51.000 44.000 32.300 60.200 219.500 

Drift og vedligehold - - - - - - 

Husleje, drift og vedligehold 192.800 307.600 265.400 194.800 362.900 1.323.500 

Hensættelse til udstyr og inventar 81.500 130.100 112.200 82.400 153.500 559.700 

Revisorhonorar 7.300 11.600 10.000 7.400 13.700 50.000 

Indtægter - - - - - - 

Administrationsoverhead  
(7% af ovenstående poster) 163.800 261.200 225.300 165.400 308.200 1.123.900 

I ALT 2.503.100 3.992.600 3.444.600 2.528.900 4.710.800 17.180.000 
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Bilag 7: Kommunernes indskudsandel 
Nedenstående skemaer viser det samlede indskudsbehov fordelt på kommu-

nerne ud fra princippet om andelen af 0-17 årige. Indskudsbehovet dækker 

udstyr og inventar samt etableringsomkostninger og deponering ved lejemål i 

privat byggeri. Det samlede indskud er opdelt i de to scenarier og med de to 

muligheder for nybygning og leje i privat byggeri. 

Kommunernes andel af indskud ved én klinik i Hillerød opført som nybyg 

fremgår nedenfor. 

Kommunernes indskud ved 

én klinik i Hillerød 

Nybyg, kr. 

Allerød Frederiks-

sund 

Gribskov Halsnæs Hillerød Total 

Udstyrsindskud 

Samlet behov for udstyr og al-
mindeligt inventar 545.700 870.600 751.200 551.300 1.027.100 3.745.900 

Værdi af udstyr som der bidra-
ges med i fællesskabet -150.000 -572.700 -190.000 -293.600 -540.400 -1.746.700 

Udstyrsindskud 395.700 297.900 561.200 257.700 486.700 1.999.200 

Indskud, hvis alle kommuner indskyder til anlæg 

Anlægsindskud 3.278.000 5.229.200 4.512.100 3.311.600 6.169.200 22.500.000 

I ALT 3.673.700 5.527.100 5.073.300 3.569.300 6.655.900 24.499.200 
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Kommunernes andel af indskud ved én klinik i Hillerød og som leje i privat 

byggeri fremgår nedenfor. 

Kommunernes indskud ved 

én klinik i Hillerød 

Lejemål i privat byggeri, kr. 

Allerød Frederiks-

sund 

Gribskov Halsnæs Hillerød Total 

Etablering og deponering 

Etableringsomkostninger 123.800 197.500 170.500 125.100 233.100 850.000 

Anslået deponering 1.006.700 1.606.000 1.385.700 1.017.000 1.894.600 6.910.000 

Indskud til etablering og  
deponering 1.135.500 1.803.500 1.556.200 1.142.100 2.127.700 7.760.000 

Udstyrsindskud 

Samlet behov for udstyr og al-
mindeligt inventar 545.700 870.600 751.200 551.300 1.027.100 3.745.900 

Værdi af udstyr som der bidra-
ges med i fællesskabet -150.000 -572.700 -190.000 -293.600 -540.400 -1.746.700 

Udstyrsindskud 395.700 297.900 561.200 257.700 486.700 1.999.200 

I ALT 1.526.200 2.101.400 2.117.400 1.399.800 2.614.400 9.759.200 

 

Kommunernes andel af indskud ved en klinik i Hillerød og satellit i Frederiks-

sund opført som nybyg fremgår nedenfor. 

Kommunernes indskud ved 

en klinik i Hillerød og en satel-

lit i Frederikssund 

Nybyg, kr. 

Allerød Frederiks-

sund 

Gribskov Halsnæs Hillerød Total 

Udstyrsindskud 

Samlet behov for udstyr og almin-
deligt inventar 501.700 800.300 690.500 506.800 944.100 3.443.400 

Værdi af udstyr som der bidrages 
med i fællesskabet -192.000 -572.200 -190.000 -293.600 -540.400 -1.788.200 

Udstyrsindskud 309.700 228.100 500.500 213.200 403.700 1.655.200 

Indskud, hvis alle kommuner indskyder til anlæg 

Anlægsindskud 2.840.948 4.531.978 3.910.450 2.870.026 5.346.598 19.500.000 

I ALT 3.150.648 4.760.078 4.410.950 3.083.226 5.750.298 21.155.200 
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Kommunernes andel af indskud ved en klinik i Hillerød og satellit i Frederiks-

sund og som leje i privat byggeri fremgår nedenfor. 

Kommunernes indskud ved 

en klinik i Hillerød og satel-

lit i Frederikssund 

Lejemål i privat byggeri, kr. 

Allerød Frederiks-

sund 

Gribskov Halsnæs Hillerød Total 

Etablering og deponering 

Etableringsomkostninger 123.800 197.500 170.500 125.100 233.100 850.000 

Anslået deponering 846.500 1.350.300 1.165.100 855.100 1.593.000 5.810.000 

Indskud til etablering og  
Deponering 970.300 1.547.800 1.335.600 980.200 1.826.100 6.660.000 

Udstyrsindskud 

Samlet behov for udstyr og al-
mindeligt inventar 501.700 800.300 690.500 506.800 944.100 3.443.400 

Værdi af udstyr som der bidra-
ges med i fællesskabet -192.000 -572.200 -190.000 -293.600 -540.400 -1.788.200 

Udstyrsindskud 309.700 228.100 500.500 213.200 403.700 1.655.200 

Indskud 1.280.000 1.775.900 1.836.100 1.193.400 2.229.800 8.315.200 

 


