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Seks spørgsmål til yderligere centralisering 

af velfærdssamfundets forvaltning 

 

Vil centraliseringen udrydde dobbeltarbejde? 

Kompleksiteten i flere opgaver vil føre til mange snitflader mellem kommunen og Udbetaling Danmark og 

øge risikoen for dobbelt arbejde. 

Der vil eksempelvis blive flere snitflader i forbindelse med opkrævning af forældrebetaling og bevilling af 

fripladser på det specialiserede socialområde. 

Risikoen for dobbelt arbejde vil stige, når to myndigheder skal se på refusion af regninger – eksempelvis i 

forbindelse med de forskellige ydelser med helbredstillæg (helbredstillæg, udvidet helbredstillæg, 

personlige tillæg). 

 

Vil centraliseringen opfylde målsætningen om ’én indgang’? 

Med centraliseringen vil borgerne på en række områder opleve flere sagsbehandlerled og behov for at tale 

med flere myndigheder. Målsætningen om ’én indgang´ for borgerne bliver således ikke opfyldt. 

Endnu et sagsbehandlerled vil øge forvirringen og utrygheden og resultere i flere henvendelser og 

spørgsmål til kommunerne. Eksempelvis er pensionisterne i dag forvirrede over, at de skal henvende sig to 

steder, når det gælder helbredstillæg. (Handler det om varme- og petroleumstillæg og ansøgning om 

personlig tillægsprocent, skal de henvende sig til Udbetaling Danmark. Handler det om øvrige 

tillægsydelser, skal de henvende sig til kommunen.) 

De fleksjobvisiterede borgere skal tale med flere myndigheder, når de har brug for vejledning. Det var 

netop for at undgå dette, at opgaven i sin tid flyttet fra Arbejdsdirektoratet og ud i kommunerne. 

 

Vil centraliseringen kunne sikre en helhedsorienteret indsats? 

Den kommunale forvaltning har på en række områder bedre forudsætninger for at skabe sammenhæng og 

sikre en helhedsorienteret indsats. 

Eksempelvis vil fraværet af en helhedsorienteret sagsbehandling være ulykkeligt for de borgere, der mister 

retten til sygedagpenge, fordi de har et stort behov for vejledning om andre forsørgelsesmuligheder. 

 

Vil centraliseringen kunne bevare en nær forbindelse mellem borgerne og forvaltningen? 

Forvaltning af velfærdssamfundets goder kræver ofte en nærhed til det lokalsamfund, hvor borgeren 

befinder sig. 



En tæt opfølgning på bevilling af økonomisk friplads og vurdering af samlivsstatus kan ikke ske uden lokal 

tilstedeværelse. 

Efterlevelseshjælp kræver oftest personligt fremmøde, hvorfor en spaltning af opgaveløsningen vil være 

uhensigtsmæssig. 

 

Vil centraliseringen være en forudsætning for digitalisering? 

Sammenhængskraften mellem forvaltning og borgere kan styrkes af øget digitalisering, hvis de frigjorte 

ressourcer bruges til lokal tilstedeværelse og personlig kontakt. 

I slutningen af året indføres obligatorisk digital indgang til beboerindskudslån samtidig med en 

bagvedliggende automatisering af opgaven - i kommunalt regi, så den lokale forankring ikke går tabt. 

Det nye begravelseshjælpssystem automatiserer en del af arbejdsopgaven, resten sker ofte ved hjælp af 

personligt fremmøde, hvilket kræver lokal tilstedeværelse. Kendskab til de lokale bedemænd er også en 

stor fordel i dagligdagen. 

 

Vil centraliseringen resultere i kommunale besparelser? 

For flere kommuner vil en overdragelse af yderligere områder til Udbetaling Danmark føre til forøgede 

udgifter, fordi der anslås et gennemsnitligt højt ressourceforbrug og dermed også en højere pris end hidtil. 

Eksempelvis bruger Aarhus Kommune ca. 54,6 årsværk til de i alt ti opgaveområder, der er i spil. Dette 

anslås at stige til 73,4 årsværk efter en evt. overflytning, altså knap 19 årsværk mere end i dag, hvilket vil 

påføre kommunen en markant merudgift - og ikke bedre service, snarere tværtimod. 

 


