
Åbent brev til de østjyske folketingsmedlemmer 
med kopi til de østjyske borgmestre og byråd 

 

Regeringen og KL forhandler i disse dage den kommende Økonomiaftale. Et led i forhandlingerne er den 
mulige overflytning af yderligere områder fra kommunerne til Udbetaling Danmark. 

Jeg vil opfordre dig til at bruge lidt tid på dette – også selv om det måske er et emne, som ikke falder ind 
under det, som du til dagligt beskæftiger dig med. 

Jeg skal med det samme tone rent flag og understrege, at jeg er bekymret over udviklingen. Ikke af 
fagforeningsmæssige grunde – uanset hvor forvaltningen foregår, kan de ansatte være medlemmer af HK. 
Nej, jeg frygter at en fortsat centralisering af vores offentlige forvaltning vil få negativ betydning for den 
enkelte borgers retsstilling, for sammenhængskraften mellem forvaltningen og borgerne og for det 
kommunale selvstyre og demokrati. Og for, om den konkrete centralisering overhovedet er egnet til at 
opfylde en række brede politiske målsætninger. 

I det vedhæftede bilag 1 gennemgår jeg historie og erfaringer i forbindelse med den hidtidige centralisering 
i Udbetaling Danmark og opridser mine betænkeligheder. Med eksempler vises, at der allerede i dag er 
grund til bekymring. Det grundlæggende problem er, at behandlingen af borgerne forveksles med 
behandlingen af industriprodukter. Standardisering fungerer, når det vigtigste er at sikre ensartethed; men 
slet ikke, når det handler om at imødekomme borgernes forskellige behov. 

I bilag 2 stiller jeg seks begrundede spørgsmål til planerne om at flytte yderligere områder fra kommunerne 
til Udbetaling Danmark. Jeg spørger ind til målsætninger, som der er bred politisk opbakning til, nemlig om 
centraliseringen vil 

 udrydde dobbeltarbejde? 

 opfylde målsætningen om ’én indgang’? 

 sikre en helhedsorienteret indsats? 

 bevare en nær forbindelse mellem borgerne og forvaltningen? 

 være en forudsætning for digitalisering? 

 resultere i kommunale besparelser? 

Jeg mener nej og forsøger at begrunde svaret med eksempler ud for hvert spørgsmål. Måske vil du finde 
det umagen værd at stille nogle af de samme spørgsmål til regeringen eller til dit partis ordfører og 
udvalgsmedlemmer og danne dig din egen opfattelse. 

Du er også velkommen til at kontakte mig, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer. 

 

13. maj 2014 

 

Med venlig hilsen 

 
Hans-Henrik Hansen 
formand 
HK Kommunal Østjylland 


