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Centralisering af velfærdssamfundets forvaltning 
 

Historien 

Udbetaling Danmark overtog i 2012 myndighedsansvaret for barselsdagpenge og familieydelser, og i marts 
2013 blev også opgaver i forbindelse med folkepension, førtidspension og boligstøtte helt eller delvist 
overdraget. 

Formålet med Udbetaling Danmark er bl.a. at effektivisere gennem stordriftsfordele. Fordelene skal især 
hentes ind gennem øget standardisering og specialisering af arbejdsgange. Den påståede gevinst på 300 
mio. kr. årligt skal tilfalde kommunerne, som dermed forventes at få flere ressourcer til den borgernære 
velfærd. 

 

Erfaringerne 

En evaluering har konkluderet, at Udbetaling Danmark i det store og hele har været en succes; også selv om 
der fortsat er plads til markante forbedringer i kontrolindsatsen, i arbejdsdelingen mellem Udbetaling 
Danmark og kommunerne samt i vejledningen af borgerne. 

Men det er ikke hele sandheden. Eksempler fra hverdagen viser, at centraliseringen af ”den objektive 
sagsbehandling” øger risikoen for, at ikke alle får, hvad de er berettiget til. Dermed bliver også borgernes 
retssikkerhed svækket; vel at mærke de borgere, der har størst behov for den. Nemlig dem, der har svært 
ved at klare sig selv uden støtte fra fællesskabet – fordi de er fattige, ældre eller handicappede; eller fordi 
de blot har svært ved at begå sig i den digitale forvaltning. Vores vurdering peger på, at 20 pct. af de 
svageste borgere kommer i klemme og får ringere service end tidligere. Kan vi som velfærdssamfund være 
tjent med det? 

Tre konkrete eksempler på at borgerne kan komme i klemme: 

 Når en borger bliver folkepensionist, får han/hun ansøgninger og vejledninger elektronisk. Mange 
får ikke søgt tillægsydelser eller helbredstillæg til medicin, varmehjælp eller halv licens, fordi de 
opgiver at sætte sig ind i tingene selv. Førhen fik de individuel vejledning i kommunen. 

 En borger har ikke modtaget varmehjælp. Han havde søgt via Udbetaling Danmark og havde også 
tilmeldt sig via e-boks. Han skulle opgøre og sende sit varmeforbrug for at kunne modtage hjælpen. 
Dette havde han glemt, fordi han er halvdement. Han gik derfor glip af tre måneders varmehjælp. 

 En borger bor i en ejendom med to lejligheder, men kun én af disse er lovlig i henhold til 
byggelovgivningen. Af den grund har Folkeregistret registreret begge beboere på den samme 
adresse, selv om de ikke bor sammen. Borgeren har derfor ikke kunnet få den boligstøtte, som 
vedkommende er berettiget til. 

 

Fremtiden 

En konsulentrapport udgivet sammen med evalueringen peger på ni nye ydelsesområder, som med fordel 
kan overflyttes fra kommunerne til Udbetaling Danmark, hvilket vil give en samlet budgetforbedring på 162 
mio. kr. årligt. Der er tale om opgaver i forbindelse med sygedagpenge, helbredstillæg, økonomisk friplads, 
beboerindskudslån, fleksydelse, begravelseshjælp, delpension, efterlevelseshjælp samt internationale 
kommunale sager. Kun et område er der usikkerhed om, nemlig kontanthjælp. Rapporten vurderer, at 



opgaverne med fordel kan centraliseres, fordi de løses på basis af objektive kriterier og følger forholdsvis 
standardiserede arbejdsgange. Centraliseringen vil også give mulighed for en mere ensartet vurdering af 
borgerne på tværs.  

 

Problemerne 

Men som de tre nævnte eksempler viser, er der allerede i dag grund til bekymring. Og hvis flere områder 
flyttes over, er der grund til yderligere frygt for borgernes retsstilling og for, at flere end i dag vil få ringere 
service. 

Dertil kommer, at det kommunale selvstyre og demokrati får mindre betydning, fordi kommunalpolitikerne 
ikke længere har et direkte ansvar for forvaltningen, og borgerne derfor ikke kan stille dem til regnskab. Det 
er heller ikke landspolitikernes bord. Demokratisk indflydelse og ansvar forsvinder i de kafkaske tåger, 
mens praksis fortsætter uanfægtet. 

Det grundlæggende problem er, at behandlingen af borgerne forveksles med behandlingen af 
industriprodukter. Standardisering fungerer, når det vigtigste er at sikre ensartethed. Men den fungerer 
selvfølgelig ikke, når det handler om at imødekomme borgernes forskellige behov. Der vil altid være 
afvigelser og undtagelser, som systemet ikke kan opfange. I stedet bliver de borgerens egen hovedpine. 
Dette problem vil kun tage til, desto flere skønsafgørelser der flyttes væk fra den lokale forvaltning og over i 
en central enhed. 

Hvis retssikkerheden svækkes, og det kommunale selvstyre og demokrati udhules, rammes ikke kun 
modtagerne af sociale ydelser. Vi vil alle frygte for den dag, vi ryger ud af arbejdsmarkedet og ikke bare skal 
kæmpe med de personlige problemer men også kæmpe mod systemet. Det er slemt nok på de nuværende 
betingelser. Det bliver langt værre, hvis centraliseringen fortsætter og nye områder flyttes væk fra 
kommunerne. 

 

Fagforeningen 

Vi vil lige til sidst notere, at vi ikke er bange for, at HK mister medlemmer. Uanset om opgaverne er placeret 
i kommunen eller hos Udbetaling Danmark, er de fleste medarbejdere organiseret i HK. Der er heller ikke 
tale om arbejde uden overenskomst. Udbetaling Danmark har lige som kommunerne overenskomst med 
HK. 

 

/Hans-Henrik Hansen 


